
COMUNICA I
Proletari 'din toate țările, unlțbvlt

Direcfiei Centrale de Statistică 
asupra îndeplinirii planului de stat 

al Republicii Populare Romîne 
pe anul 1958

Tn anul 1958 oamenii muncii din țara dezvoltarea economiei naționale și în activi- 
nuastră au obținut realizări însemnate în tatea social-culturală.

I. DEZVOLTAREA INDUSTRIEI
Pe ansamblul industriei socialiste planul 

producției globale a fost îndeplinit în pro
porție de 103,9 la sută, al producției-marfă 
în proporție de 103,2 la sută, iar pe mi-

nistere, departamente, organizații economice 
centrale și 
după cum

întreprinderile sfaturilor populare, 
urmează:

Procentul de îndeplinire 
a planului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Ministerul Industriei Grele
— Departamentul Energiei Electrice
— Departamentul Cărbune și Minereuri
— Departamentul Siderurgiei
— Departamentul Construcțiilor de Mașini
— Departamentul Mecanicii de Precizie 

Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei
— Departamentul Foraj, Extracție, Țiței și
— Departamentul Prelucrării Țițeiului
— Departamentul Chimiei Organice
— Departamentul Chimiei Anorganice

Ministerul Construcțiilor și Materialelor de Construcții
— Departamentul Materialelor 

Ministerul Industriei Bunurilor de Consum
— Departamentul Industriei Ușoare
— Departamentul Industriei Alimentare

Gaze

— Departamentul Industriei Cărnii și Laptelui 
întreprinderile industriale ale Ministerului Agriculturii și

culturii
întreprinderile industriale ale Ministerului Transporturilor

Telecomunicațiilor
întreprinderile industriale ale Ministerului Invățămîntului

Culturii
întreprinderile industriale ale Sfaturilor populare
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești

Silvi-

în comparație cu anul 1957, producția glo
bală a crescut cu 9,7 la sută ; în industria 
mijloacelor de producție cu 10,1 la sută, iar 
în industria bunurilor de consum cu 9,1 la 
sută. Producția-marfă a crescut în același 
interval cu 9,6 la sută.

Dezvoltarea industriei grele, îndeosebi a 
siderurgiei și a construcțiilor de mașini, a 
căror producție a crescut cu 18 la sută, res
pectiv cu 12,4 la sută, a făcut posibilă do
tarea întreprinderilor noastre cu mai multe 
mașini și utilaje produse în țară.

Productivitatea muncii a crescut cu 5,3 la 
sută față de anul 1957, planul fiind îndepli
nit în proporție de 100,1 la sută.

In industria producătoare de mijloace de 
producție planul pe anul 1958 a fost înde
plinit și depășit la majoritatea produselor 
principale ca : minereuri de fier, fontă, oțel, 
laminate finite pline, cocs metalurgic, plumb,

producției 
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ie, țiței, gaze naturale.zinc, cupru,
energie electrică, motoare cu combustie in
ternă, motoare electrice, tractoare, combine 
tractate pentru cereale, semănători de po
rumb, locomotive de cale îngustă, motonave, 
ceamuri, rulmenți, anvelope, coloranți, carbid, 
ciment, cărămizi, geamuri trase, carton as
faltat; cherestea, parchete, hîrtie și la alte 
produse.

De asemenea, au fost depășite prevederile 
planului la: țesături și tricotaje de bumbac, 
de lină și de mătase, încălțăminte, aparate 
de radio, biciclete, mașini de cusut, mobilă, 
preparate de carne, pește, lapte, unt, brînze- 
turi, uleiuri comestibile, precum și la alte 
bunuri de consum.

In anul 1958 producția principalelor pro
duse industriale se prezintă 
mează:

după cum ur-

Fonti , 
Oțel
Laminate finite (Inclusiv țevi) 
Cocs metalurgic 
Cărbune brut extras 
Țiței extras 
Gaz metan 
Energie electrică 
Motoare cu combustie Internă 
Motoare electrice 
Tractoare l^*'-
Combine de cereale 
.Vagoane de marfă șl cisterne 

vagoane pe patru osii
Autovehicule 
Strunguri paralele 
Rulmenți 
Sodă calcinată 
Sodă caustică 
îngrășăminte chimice

Coloranți organici 
Giment 
Gherestea 
Geamuri trase 
Țesături 
încălțăminte 
Aparate de radio 
Frigidere 
Mașini de cusut 
Biciclete 
Mobilă 
Carne 
Preparate de carne 
Pește proaspăt 
Pește semiconservat

4Jnt
Brînzeturi
Uleiuri comestibile
Zahăr

A continuat să se îmbunătățească calitatea 
produselor industriale, îndeosebi a: tractoa
relor, combinelor de cereale, motoarelor elec
trice, vaselor din tablă emailată, țesăturilor 
de bumbac, încălțămintei pentru copii etc.

In anul 1958 s-au înregistrat progrese în 
ceea ce privește ridicarea nivelului tehnic al 
producției industriale.

Astfel, în industria cărbunelui transportul 
mecanizat in abataje a crescut cu 10,4 la sută, 
depășindu-se prevederile planului cu 6,6 la 
sută ; tăierea mecanizată in abataje a crescut 
cti 8,3 la sută, planul fiind depășit cu 2,6 
la sută. In industria construcțiilor de. mașini 
mecanizarea preparării amestecurilor și a ope-

U. M. anul

In

în echivalenț

tone
substanță

1958

sută la
Producția din

In cifre absolute
% față de 
anul 1957

mii tone 737 107,4
mii tone 932 107,8
mii tone 777 117,2
mii tone 563 129,2
mii tone 7387 104,7
mii tone 11336 101,4
mii. m3 5075 109,6
mii KWh 6184 113,7
mii G.P. 240 117,9
mii kW. 373 135,7
buc 7003 127,3
buc 5901 256,5

buc 3470 130,4
buc 6842 127,8
buc 1022 102,2
mii buo 2839 122,0
tone 83323 123,5
tone 41053 122,6
echivalent
activă 28926 158,7

tone 3082 115,4
mii tone 2687 111,0
mii m3 3496 99,6
mii m* 11618 113,8
mii m’ 273 110,5
mii per. 24078 110,2
buc 138642 122,7
buc -1 5433 203,8
buc 49057 160,2
buc 100004 163,7
mii. Iei 651 120,2
tone 226296 112,7
tone 46534 111,6
tone 33815 107,6 .
tone 7978 114,2 '
mii hi. 1101 116,5
tone 10161 153,9
tone 36636 133,5
tone 63842 110,4
tone 188082 IOT,5

formare în turnătorii a crescutrațiilor de 
simțitor, depășindu-se planul cu 19,2 la sută, 
respectiv cu 29,4 la sută.

Au fost introduse sau extinse noi procedee 
tehnologice ca fabricarea semicocsului prin 
fluidizare, care a creat condiții pentru mai 
buna valorificare a cărbunilor cocsificabili in
digeni, s-au fabricat vagoane de marfă des
coperite de 28 tone, turbine de foraj secțio- 
nale de 8 țoii, batoze de porumb de 10 tone, 
tipuri noi de pompe centrifugale, aparataj 
electric de înaltă tensiune pentru stațiile de 
110 kW. plăci aglomerate din așchii de lemn 
și altele.

ii. DEZVOLTAREA AGRICULTURII Șl SILVICULTURII
în cursul anului 1958 sectorul socialist al 

agriculturii a
La sfîrșitul

continuat să se dezvolte, 
anului, cooperativizarea ag«-

culturii se caracterizează prin următoarele 
date :

i

Existent la
In cifre absolute

Totalul

arabilă

3 LXII. 1958
In sută la% 

față de 31.XII.1957

— mii ha.

colective

— mii ha.

— mii ha.

4039
1855

1662
462

120
128

119
123

asemenea, în anul 1958 volumul lucrărilor 
efectuate mecanic cu 49 la sută, principalele 
lucrări fiind mecanizate în proporție de 98 la 
sută la arat, 96 la sută la semănat și 92 la 
sută la recoltat cereale păioase.

Producția de cereale în anul 1958 a fost de 
7,3 milioane tone. Producția de struguri și 
fructe a depășit cu 45 la sută la struguri și 
cu 43 la sută la fructe producția medie a ul
timilor 5 ani.

Ca urmare a condițiilor climaterice nefavo
rabile, producțiile medii la ha la majoritatea 
culturilor de cîmp nu au atins nivelul pre
văzut.

Cu toate că producția agricolă a fost mai 
mică decît cea din anul 1957, s-a asigurat 
aprovizionarea populației, materiile prime ne
cesare industriei, rezervele de stat stabilite și 
unele cantități de produse agricole pentru 
export.

Contribuția sectorului socialist al agricul
turii ia formarea fondului centralizat de stat 
de produse agricole vegetale este precumpăni
toare. In anul 1958 sectorul socialist al agri
culturii a participat la formarea fondului de 
stat cu 60 la sută la grîu-secară, cu aproape 
50 la sută la porumb, cu peste 60 la sută 
la sfeclă de zahăr, cu 46 la sută la floarea- 
soarelui, cu 57 la sută la cînepă fuior.

In gospodăriile agricole socialiste, datorită 
creșterii gradului de mecanizare la principa
lele lucrări și aplicării pe scară mai largă a 
măsurilor agrotehnice, producțiile medii la 
ha au depășit cu mult pe cele din gospodăriile 
țăranilor individuali.

Astfel, la grîu producția medie Ia ha a fost 
în gospodăriile agricole de stat cu 48 la sută, 
iar în gospodăriile agricole colective cu 27 la 
sută mai mare decît în sectorul individual. La 
porumb, producția medie obținută în gospodă
riile agricole de stat a fost cu 34 la sută, iar 
în gospodăriile agricole colective cu 37 la sută 
mai mare decît în sectorul individual. De ase
menea, în sectorul socialist s-au obținut pro
ducții medii la ha ce depășesc cu mult pe cele 
din sectorul individual și la orz, ovăz, floarea- 
soarelui, fasole.

In anul 1958 gospodăriile agricole socia
liste au realizat progrese și în creșterea ani
malelor. La sfîrșitul anului sectorul socialist 
al agriculturii deținea cu 39 la sută mai multe 
porcine, cu 31 la sută mai multe ovine, cu 23 
la sută mai multe bovine decît în anul 1957. 
In gospodăriile agricole de stat, numărul ovi
nelor cu lină fină și semifină a ajuns la 93 
la sută din efectivul total, producția medie 
de lînă pe cap de oaie a crescut cu 20 la sută, 
iar producția medie anuală de lapte pe cap 
de vacă cu 9 la sută față de anul 1957.

Pentru producția anului 1959 în întreaga 
țară s-au însămînțat în condiții agrotehnice 
mai bune peste 3350 mii ha.

Volumul arăturilor adînci de toamnă pentru 
însămînțările de primăvară este de aproape 
două ori mai mare decît âel realizat în anul 
1957.

In silvicultură planul anual la lucrările de 
împădurire a fost realizat în proporție de 112 
la sută, iar planul de punere în valoare a 
masei lemnoase ce urmează să fie exploatată 
în 1959 a fost “realizat în proporție de 113 
la sută.

III. ÎNDEPLINIREA planului 
IN TRANSPORTURI

Planul transporturilor de mărfuri și călători 
pe anul 1958 a fost îndeplinit astfel:

Procentul de 
1 îndeplinire a

planului

Mărfuri expediate — total 103
— pe cale ferată 104
—• cu autovehicule 100
Parcursul mărfurilor — total 103
— pe cale ferată 104
— cu autovehicule 103
Parcursul călătorilor — total 98
—- pe cale ferată 98
— cu autobuse 99

Transportul pe calea ferată a continuat să 
se îmbunătățească. Rulajul vagonului de 
marfă a scăzut la 3,94 zile față de 4,12 zile 
cît a fost în anul 1957; a crescut de aseme
nea viteza comercială și greutatea trenurilor 
de marfă-

IV. INVESTIȚII Și CONSTRUCȚII
In anul 1958 volumul investițiilor din în

treaga economie a fost de aproape 15 miliarde 
lei, cu cca. 8 la sută mai mare decît Investi
țiile din anul 1957.

Sfaturile populare au investit 1,6 miliarde 
lei, cu 16 la sută mai mult decît în anul 1957, 
îndeosebi pentru dezvoltarea activităților so- 
cial-culturale.

Au fost puse în funcțiune noi capacități de 
producție :

In industria siderurgică: la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara — 3 cuptoare Martin
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Harnicii pionieri îngrijesc mo
numentele.

Foto: G. PREPELIȚA

-------•--------

In raionul Brănești 
s-a terminai 

cooperativizarea 
agriculturii

In urma convingerii unui nu
măr tot mai mare de țărani mun
citori de avantajele muncii în co
mun, în raionul Brănești, din re
giunea București au luat ființă în 
ultimele trei luni încă 20 de noi 
gospodării colective. In noile uni
tăți agricole cooperatiste și în cele 
existente s-au înscris în această 
perioadă peste 4.600 de familii de 
țărani muncitori cu peste 12.500 
ha.

Astfel și în raionul Brănești s-a 
terminat zilele acestea cooperati
vizarea agriculturii.

Cooperativizarea agriculturii 
deschide noi perspective pentru 
creșterea producției agricole și în 
acest raion. Există astfel condiții 
pentru obținerea unor recolte supe
rioare față de anul trecut cînd. 
gospodăriile colective din acest 
raion au realizat producții medii 
cu 450 kg. grîu, 750 kg. porumb, 
peste 350 kg. floarea-soarelui la 
hectar mai mult decît țăranii mun
citori cu gospodărie individuală- 
Gospodăriile colective au dezvoltat 
creșterea animalelor, pomicultura, 
legumicultura etc. Prin valorifica
rea produselor vegetale și animale 
aceste unități au realizat venituri 
însemnate și au mărit simțitor 
fondul de bază. Totodată a crescut 
valoarea zilei muncă.

Succesele unităților agricole coo
peratiste au fost larg popularizate. 
In fiecare sat, sub îndrumarea co
muniștilor, s-au organizat colec
tive de agitatori care au desfășu
rat o intensă muncă de lămurire 
de la om la om asupra avantajelor 
muncii în comun în unități agri
cole cooperatiste. Cei mai buni a- 
gitatori s-au dovedit a fi înșiși 
colectiviștii. In întîlnirile cu țăra
nii muncitori, Ia căminele cultu
rale, ei au vorbit pe larg acestora 
despre avantajele muncii în comun 
și despre viața lor nouă. In pre
zent în cele 175 gospodării colec« 
tive și întovărășiri agricole din 
raionul Brănești — al 9-lea raion 
cu agricultura cooperativizată din 
regiunea București — muncesc în 
comun peste 17.900 familii cu a- 
proape 52-000 ha.

(Ager preș)

Să grăbim ritmul 
însămînțărilor de primăvară

Toți utemiștii 
au sarcini concrete 

în campania agricolă
Pină la data de 27 martie, co

lectiviștii de la G.A.C. „Hristo Bo
tev" din comuna Vinga, raionul 
Arad, au terminat toate insămînfă- 
rile de primăvară din epoca în- 
tiia. Ei au însămînțat 900 ha. de 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
mazăre, orz și altele, devenind 
astfel fruntași pe raion in desfășu
rarea lucrărilor agricole. La obți
nerea acestei importante realizări 
o serioasă contribuție și-a adus și 
organizația de bază U.T.M. Toți 
utemiștii au primit sarcini concrete 
in muncile agricole De pildă, toți 
tinerii colectiviști conductori de a- 
telaje au transportat pe cimp a- 
proape 500 tone de îngrășăminte 
naturale prin muncă voluntară- Alți 
30 de tineri au răspuns de selec
ționatul unei cantități de 800 kg. 
semințe de floarea-soarelui și de 
transportul ei pe cimp cu atelajele 
gospodăriei colective. Membrii 
postului utemist de control, prin 
raiduri-artchetă, organizate aproepe 
în fiecare zi, au asigurat controlul 
calității lucrărilor efectuate. Zilnic, 
membrii P.U.C. au făcut consta
tări dacă insămințările se fac uni
form, dacă sînt respectate cantită
țile de semințe stabilite la hectar 
pentru fiecare cultură in parte etc.

Cu aceeași străduință muncesc 
tinerii colectiviști și in cadrul lu
crărilor de primăvară din epoca a 
doua. Cei mai mulți dintre ei par
ticipă la lucrările de pe loturile 
legumicole de producere a semin
țelor de soi, care ocupă o suprafa
ță de 75 ha. Alți tineri grăbesc 
lucrările de pregătire a patului 
germinativ pe o suprafață de 1.200 
ha. care va fi insămințată cu po
rumb.

P. LUNGU

Forțele tineretului 
nu sînt folosite 

în întregime
în cele 6 întovărășiri agricole 

din comuna Cerat, raionul Segar- 
cea, trebuiau însămînțate in prima 
urgență 160 hectare cu floarea-soa
relui și 150 hectare cu sfeclă de 
zahăr. De asemenea, mai trebuiau 
arate și grăpate 1.401 hectare. Pini 
la 30 martie însă în această comu
nă abia se însămînțaseră doar 7 
hectare cu floarea-soarelui și 60 
ha. cu sfeclă de zahăr și se arase 
numai pe o suprafață de 100 de 
hectare. Care sînt cauzele acestei 
serioase rămîneri in urmă la lu
crările agricole de primăvară în 
comuna Cerat.

In primul rind trebuie spus că 
sfatul popular comunal n-a luat 
măsuri din vreme în vederea mo
bilizării tuturor țăranilor munci
tori la campania agricolă de pri
măvară. O vină serioasă în această 
privință o are și comitetul comu
nal U. T. M, care fiind inactiv

nu a luat din timp nici o 
măsuri în vederea mobilizării tine
rilor la însămînțări. Această ati
tudine de delăsare, a comite
tului comunal U.T.M. este cu 
atît mai inexplicabilă, cu cît în co. 
mună există un mare număr de 
tineri. Dacă cei peste 1.400 de ti
neri, dintre care 248 sînt utemiști, 
ar fi fost lămuriți de importanța 
ce o prezintă terminarea la tirro a 
însămînțărilor, dacă ei ăr fi fost 
mobilizați zi de zl la lucrările agri
cole, însămînțările din urgența 1-3 
puteau fi terminate cu mult înain
te de termen.

Comitetul raional U.T.M. Seger- 
cea va trebui să tragă serios la 
răspundere comitetul comunal 
U.T.M. Cerat, pentru serioasa lipsă 
de preocupare față de lucrările a- 
gricole de primăvară. Tn același 
timp însă, se impune ca și activiștii 
comitetului raional U.TM. să 
acorde o mai mare atenție îndru
mării atente a organizațiilor de 
bază U.T.M., înlăturînd mai întîi 
propriile lor lipsuri în această pri
vință.

I. TEOHARIDE

Prin muncă voluntară 
10 hectare cultivate 
cu sfeclă ăe zahăr
Din inițiativa comitetului U.T.M. 

de la S.M.T. Poșta Cîlnău și

a comitetului U.T.M. din comu» 
na Bobocu, regiunea Ploești, 
în primăvara aceasta a fost lua
tă o hotărîre comună : să lucrez® 
voluntar 10 hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr. Tractoriștii din 
brigada a HI-a condusă de utemis- 
tul Dumitru Constantin, împreu
nă cu utemiștii Ion Sava, Gheor- 
ghe Rinciog și alții, au arat tere
nul, l-au pregătit și apoi tot ei 
l-au insămințat. Cînd totul a 
fost gata, ei au dat acest teren 
în răspunderea utemlștilor din 
comuna Bobocu, care s-au anga
jat să efectueze lucrările de în
treținere și recoltat.

Pentru ca lucrările să tie exe
cutate cît mal bine și la timpul 
indicat, suprafața cultivată cu 
sfeclă de zahăr a fost încredin
țată tinerilor din brigăzile ute- 
miște de muncă patriotică din 
cele două comune.

Exemplul acesta a fost urmat 
ți de utemiștii din G.A.S. StîlpUj 
care prin muncă voluntară, au 
însămînțat două hectare cu flca- 
rea-soarelui de care vor răspunde 
pînă la recoltat. Utemiștii de aici, 
în frunte cu Nicolae Popescu, se
cretarul comitetului U.T.M. din 
gospodărie, s-au angajat ca de 
pe ce’e două hectare cultivate de 
ei cu floarea-soarelui să obțină 
cel puțin 4.000 kg.

N. PUIU

Inginerul Gh. Hitrov discută la cabinetul tehnic al uzinelor 
„Steaua Roșie" cu tinerii inovatori Marin Aîanea, Nicolae Smer- 
cinski și Virgil Chiran despre avantajele prelucrării la strung a 

pieselor forjate în matrite.
FOTO: S. NICULESCU

Contribuția tinerilor 
la construirea primei 

locomotive electrice-Diesel
proprii, economisind sume însem
nate de băni — sume care ar fi 
trebuit cheltuite pentru .procura
rea acestor mașini din.impoit.

In prezent se urmărește speciali
zarea a 20 de muncitori în. me
seria montajului electric și meca
nic.- Cu acești 20 de muncitori s-a 
organizat o școală de înaltă spe
cializare. Printre ei sînt tineri re
comandați de organizația U.T.M. 
Felul in care, sa străduiesc să în
vețe, să studieze,- merită laude. Am 
controlat pregătirea-acestora și pot 
spune că țoțj fmerii învață în mod 
temeinic. De altfel, printre profe
sorii care predau la un înalt ni-* 
vel . tehnic se găsesc și doi ingi
neri utemiști. Unul este mginerul 
Ion Ion care a studiat în U.R.S.S., 
iar altul, Marin Bălșan — fest 
muncitor în uzina noastră.

In încheiere aș vrea să spun 
că ppoftul pe care-1 dau tinerii 
mobilizați de orgapizația U.T.M. 
din uzina sub conducerea orga
nizației de partid ne îndreptățeș
te să credem car prima locomoti
vă electrică Diesel va ieși pa 
poarta uzinei cu multe luni înain
te de sfîrșitul anului, iar în cu- 
rind' vom putea să începem șl 
producția de serie.

ALEXANDRU DOMBI 
directorul uzinei 
„Electroputere"

Craiova

Tn uzina noastră, peste 70 Ia 
sută din muncitori sînt tineri. 
Entuziasmul lor a fost măsurat 
în fapte, în produse de calitate, 
în mașini electrice care au făcut 
cinste uzinei „Electroputere".

O contribuție însemnată o aduc 
acum tinerii la construirea loco
motivei electrice Diesel — pe care 
ne-am angajat să o fabricăm pină 
la sfîrșitul acestui an.

Cei mai mulți dintre acei care 
lucrează la construirea locomoti
vei, aproape 100 de muncitori, 
sînt tineri. Ei au fost crescuți in 
uzină. „Orele tehnice" organi
zate pentru dezvoltarea măestriei 
lor profesionale, concursurile pe 
tema cunoașterii profesiei — sis
tem „Drumeții veseli" — și alte 
forme inițiate de comitetul 
U.T.M. au contribuit foarte mult 
la creșterea tinerilor din punct de 
vedere tehnico-profesional. Am 
avut de lucrat multe produse noi 
de mare specialitate și importan
ță. Utemiștii, tinerii muncitori 
și-au făcut pe deplin datoria.

Au început acum execuția mo
toarelor de tracțiune, a genera
torului electric, a cupeului loco
motivei, iar mai tîrziu se va în
cepe și montajul general meca
nic și electric. In legătură cu a- 
ceasta, organizațiile U.T.M. din 
secții se preocupă de ținerea u- 
nor referate pe tema : „Toți ute
miștii au datoria de a lucra în 
așa fel, îneît calitatea obținută

să fie la nivelul tehnicii mondia
le". Angajamentele tineretului 
luate cu ocazia dezbaterii aces
tor referate se Ț>ot cîntări deja 
prin fapte. întreaga conducere a 
uzinei este foarte mulțumită de 
faptul că la cupeul locomotivei, 
la acoperiș, pereții laterali și la 
o mare parte din piesele compo
nente ca : uși, canale de ventila
ție, curățitoare de cale ferată și 
altele, se lucrează cu adevărat la 
nivelul tehnicii mondiale.

O serie de utemiști, tineri se 
ocupă acum cu sudatul șasiului 
locomotivei, iar o parte din echi
pele formate încep lucrul de pro
ducție în serie. Mulți utemiști — 
ajevărați specialiști — deși lu
crează pentru prima oară la acest 
produs, execută în cadrul secției 
de mașini rotative polii princi
pali de la motor și generator, 
confecționează bobinele auxiliare, 
barele rotorului etc. Maistrul șef, 
Hie Popescu și sudorița utemistă 
Elena Schiopu de la construcția 
metalică a cupeului sînt mîndria 
uzinei. Alături de ei sînt mulți 
alți tineri care se situează prin
tre fruntașii noștri.

Este demn de reținut faptul că 
inginerul utemist Petre Dinulescu, 
șef al atelierului de mecanizare, 
împreună cu ceilalți tineri din 
atelier, au luat hotărîrea ca o 
serie de mașini, utilaje și dispo
zitive necesare fabricației locomo
tivei să le execute ei, prin forțs

(Continuare în pag 3~a)

Brigada de tineret din secția aparataj a uzinelor „Klement Gottwald" a 
realizat în lunile februarie și martie economii de 9.870 lei.

In fotografie: Cîțiva din membrii brigăzii. FOTO: N. STELORIAN
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și tractoare au

2359 
1386

Stațiunile de mașini
hiat în anul 1958 un volum total de lucrări 
de aproape 7 milioane ba arătură normală, 
depășind cu 26 la sută volumul lucrărilor 
efectuate în anul 1957 și cu 18 la sută planul 

5.820 combine C. 1 pentru păioase, precum ?>i de stat pe anul 1958.
cu alte r ășini și utilaj agricol. _ . Gospodăriile agricole de stat iu mărit, de

s a

■— Suprafața
— Familii — mii

Din total:

Gospodării agricole

— Suprafață arabilă
— Familii — mii

întovărășiri agricole
— Suprafața arabilă
— Familii — mii

Baza tehnico-materială a agriculturii 
întărit prin dotarea cu încă 8 700 tractoare 
(convenționale de 15 c.p.), cu 4.570 pluguri 
de tractor, 3.690 semănători mecanice pen
tru porumb, 3.090 cultivatoare mecanice,

efec-



Succese ale chirurgiei
cardiace românești

A vi,vi uimi iv uuua v uoviiivnva imvi-

lucru se realizează in felul urmă- Ven_ție nu se prelungește față de 
tor„‘ ... cea a intervențiilor de chirurgie

Cu toată agresiunea pe care o 
produce frigul ca și schimbările 
brusce de hemodinamică, bolnavii 
evoluează bine, iar perioada post
operatorie după o asemenea inter-

în 
In 
de
N.
18

cordului 
variante 
nu se 
intr-un

In regiunile cu vînturi regulate centrala eoliană oferă o energie electrică foarte ieftină. 
Desen de G. BVȚU

Materia primă
a industriei viitorului: 

nisipul

In 1881 marele chirurg vienez 
Bilroth spunea : „Chirurgul care 
se va atinge de inimă nu este 
demn de respectul colegilor săi", 
pentru ca lâ cîțiva âhi după aceia 
Fiilpov, 5ahane.v, Iie£iea„.Grecov, 
Rehn să sutufeze CU"succes pri
mele plăgi cardiace.

Datorită studiilor clinice, ana
tomo-patologice cit și a progre
selor tehnice, chirurgia cardiacă 
a progresat în ultimii ani cu pași 
mari și cu o rapiditate uimitoare, . 
au apărut o mulțime de tehnici . uf‘J uitr-o baie de gheață, fie prin 
care de care mai ingenioase. > ~

In țara noastră chirurgia cor
dului a început să fie practicată 

mod sistematic din anul 1953. 
clinica chirurgicală „Colțea", 
sub conducerea acad. prof. dr. 
Hortolomei, s-a executat la 
decembrie 1953 prima comisu- 

rotomie mitrală în țara noastră.
De atunci o serie întreagă de un aparat automat de respirație 

afecțiuni congenitale și dobîndite artificială. De asemenea tempera- 
au fost operate cu succes în a- tura corpului, funcția inimii, can- 
ceastă ciinică. Desigur că^aborda- titatea de oxigen care circulă cu 

’ — sjnge]e sjnț înregistrate continuu
cu ajutorul unor aparate electro
nice permițind astfel medicului 
anestezist și reanimator să urmă
rească neîntrerupt starea bolna
vului și eventualele modificări 
care ar putea surveni în timpul 
operației.

Cînd temperatura corpului a 
coborît la 30 grade, se poate e- 
fectua operația în sine. Toracele 
este deschis printr-o incizie largă 
dintr-o parte intr-alta în spațiul 
4 intercostal. In acest mod inima 
este larg expusă chirurgului. Du
pă aceea se așează pe vasele mari 
care intră și ies din inimă cîte 
un laț care prin strîngere va 
opri circulația la momentul dorit. 
Cele două vene cave care aduc 
singele venos de la periferie că
tre inimă sînt prinse in cîte un 
laț în imediata vecinătate a ini
mii. Artera pulmonară care duce 
sîngele de la inimă la cei doi 
plămini, ca și aorta care duce 
sîngele arterial de la inimă către 
periferia organismului, sint prin
se fie în cîte un laț fie intr-o 
pensă specială care le închide 
temporar. După ce s-au făcut a- 
cește manevre, inima poate fi des
chisă. Anestezistul injectează in 
prealabil curară (o substanță ca
re paralizează temporar respira
ția) pentru a opri mișcările respi
ratorii care ar putea jena pe chi
rurg în acțiunea sa. După aceea 
se ștrîng mai întîi lațurile de pe 
cele două vene cave. Se așteaptă 
un timp egal cu 20-30 de bătăi 
cardiace pentru a se goii inima 
de sînge. Acum se string și ar
tera pulmonară și aorta. Inima 
este goală de sînge și poate fi 
deschisă. Printr-o incizie de cîțiva 
centimetri se deschide inima' și 
defectul septal sau stenoza arte
rei pulmonare pot fi cusute de 
chirurg sub controlul vederii. 
După terminarea cusăturii se um
ple inima cu ser fiziologic pentru 
a goni aerul din ea și se închide 
inima la Ioc. Lațurile care men
țin circulația oprită sînt slăbite 
și sîngele își reia drumul său 
normal. Toate aceste manevre nu 
durează mai mult de 3-6-8 minute.

După terminarea operației pro
puse se închide toracele Ia loc cu 
un drenaj aspirativ care se men
ține 48 ore pentru eventuale.e 
scurgeri de sînge care s-ar putea 
produce după operație. Imediat 
după închiderea inimii se începe 
reîncălzirea bolnavului. De data 
aceasta fie că se coboară într-o 
baie cu apă caldă, fie în grosimea 
saltelei de cauciuc circulă apă 
caldă; temperatura corpului este 
readusă pînă la 34 de grade. Du
pă aceea temperatura urcă singu
ră revenind la normal. îngrijirile 
postoperatorii comportă o serie 
de măsuri speciale. în primele 
24 ore se măsoară din sfert în 
sfert de ceas temperatura, tensi
unea arterială și se supraveghea
ză respirația. De asemenea se fac 
radiografii de control din 2 în 2

rea chirurgicală a problemelor 
din ee in ce mai complexe pe 
care le ridică chirurgia cardiacă, 
a fost posibilă numai în sțrinsă 
colaborare cu examenele de la
borator, cu o indicație operatorie 
corectă și cu o anestezie reglată 
de la caz la caz. Astfel, după 
prima operație realizată în clini
că noastră și care a devenit as
tăzi o operație de rutină, s-au 
făcut rînd pe rînd aproape toată 
gama operațiilor pe cord care se 
practică la ora actuală.

în afecțiunile congenitale, pen
tru bolile de care suferă copiii 
așa-ziși „albaștrii" dispunem as
tăzi de soluții chirurgicale care 
rezolvă radical aceste boli soco
tite înai.nte ca deasupra oricărei 
resurse terapeutice.

Datorită dotării tehnice cît și 
a unei echipe operatorii antrenată 
în acest gen de chirurgie, putem 
rezolva astăzi chirurgical aproa
pe toate afecțiunile cordului care 
se pretează la un asemenea tra
tament.

Desigur că e greu să arătăm 
pe larg în această scurtă trecere 
în revistă mersul fiecărei operații 
în parte. Menționez numai că 
sînt o serie de boli ale cordului 
în care operația se poate executa 
fără controlul vederii, așa-numi- 
teie „operațiuni cu cordul închis", 
în această categorie se situează 
stenoza mitrală, care reprezintă 
cea mai răspîndită operație care 
se practică acum pe inimă.

Sint însă afecțiuni, ca de exem
plu trilogia și tetralogia Fallot, 
în care operațiile cordului în
chis nu dau rezultate satisfăcă
toare și de durată în toate cazu
rile. Singura soluție este deschi
derea cordului și realizarea ope
rației în condiții chirurgicale a- 
devărate cu expunere clară, disec
ție și reparare sub controlul ve
derii. Acest lucru însă presupune 
oprirea circulației pentru un anu
mit timp, lucru care în condițiile 
organismului uman nu este posi
bilă mai mult de 2—3 minute 
fără a aduce moartea. Totuși cer
cetătorii de laborator și chirurgii 
au găsit o soluție practică 
și in această direcție. încă mai 
demult se știa că răcirea 
organism micșorează nevoile me
tabolice și implicit pe cele 
oxigen. în acest fel dacă se co
boară temperatura corpului pînă 
la 28-30 grade, circulația sîngelui 
se poate întrerupe 6-10 minute 
fără ca organele cele mai sensi
bile la lipsa de oxigen (creierul 
și inima) să sufere. Practic acest

unui

de

* Printre nenumăratele obser
vații astronomice efectuate în 
vechea Chină la loc de cinste 
stă și primul catalog precis cu
prinzând pozițiile a 800 de 
stele, alcătuit de astronomul chi
nez Și Sen în secolul VII î.e.n.

-K Ipoteza lui Copernic a 
fost expusă pentru prima dată 
la Moscova în anul 1707 de 
către Vasili Kiprianov. Acesta 
a editat o hartă în care expu
nea și noua ipoteză, în ciuda 
faptului că la universitățile 
teologice se preda teoria anti- 
științifică a lui Ptolomeu,

dr La începutul secolului al 
XVIII-lea Antioh Cantemir ă 
tradus în limba rusă lucrarea lui 
Fontenelle „Despre pluralitatea 
lumilor".' Cartea a fost decla
rată eretică de către biserică, 
dar, la cererea^insistenfă a lui 
M. V. Lomonosov, eâ a fost re
tipărită în 1761,

-k în țara noastră cunoștin» 
țele astronomice încep să se 
răspindească prin secolul al 
XVfl-lea. Pe la 1640 prof. <sori- 
daleu preda la lași astronomia 
după modelul cursului de Ia 
Academia ucraineană. In 1716 
Krisant Notara publică o. Iu» 
crare de geografie în care se 
indică metode de stabilire ă 
latidudinii și longitudinii ori
cărui punct de pe glob, iar în 
1771 astronomul rus T. Ivan 

Isleirin stabilește poziția geo- 
grafică a mai multor orașe din 
țara noastră. Tn secolul XIX; 
Constantin Căpităneanu face o 
lucrare asemănătoare.

Prof. dr. 
Voinea Marinescu

Bolnavul care va fi supus unei 
asemenea operații, este întîi ador
mit (anesteziat), pentru ca orga
nismul său să nu reacționeze ia 
„agresiunea" produsă de frig. 
După aceea este răcit fie coborîn- 

înfășurare într-o saitea de cauciuc 
în grosimea căreia circulă apă 
răcită. în tot timpul cît tempera- 

1 tura corpului este cobcrită față 
’ de normal se controlează cu exac- 
’ titate și cu aparate speciale con

stantele organismului. La o tem- 
1 peratură de 31-32 grade respira

ția spontană a bolnavului se o- 
prește și atunci este preluată de

obținute sînt

0 schiță a automobilului viitorului
Desen de B. GHEORGHE

realizări so- 
de promiță-

curentă.
Acestea sînt pe scurt și foarte 

schematic cîteva detalii tehnice 
referitor la o operație cu cordul 
deschis, cu ajutorul hipotermiei 
(frigului).

Cu această metodă nu se pot 
rezolva însă decît boli cardiace 
care nu necesită o operație mai 
lungă de 6-8 minute.

Bolile congenitale ale 
prezintă însă multiple 
anatomo-patologice, care 
pot rezolva chirurgical 
timp așa de scurt.

Cu toate avantajele oferite de 
hipotermie și a progresului mare 
realizat în tratamentul chirurgi
cal al bolilor congenitale ale ini
mii, rezolvarea acestora rămîne 
după cum am mai spus limitată 
la operații de scurtă durată.

Operații privind defectele in- 
terventricuiare, stenozele infundi- 
buiare și transpoziția vaselor 
mari presupun o durată mai mare 
de oprire a circulației (20-30 mi
nute și chiar o oră). Acest lucru 
nu este posibil decît prin asigu
rarea unei circulații eficiente și 
a unei bune oxigenări a singelui 
cu ajutorul unui mecanism artifi
cial care să asigure funcția ini
mii și a plămînilor. Pentru acest 
motiv s-a născut necesitatea ima
ginării și construirii așa-ziselor 
mașini inimă-plămin sau pompe 
de circulație extracorporală. Pro
blema nu a fost deloc simplă și 
nu este nici astăzi definitiv solu
ționată. Totuși cu ajutorul aces
tor pompe s-au obținut și se ob
țin rezultate frumoase.

Principiul unei asemenea pom
pe se poate rezuma în cîteva cu
vinte astfel : singele venos al 
bolnavului este recoltat din cele 
două vene cave cu ajutorul unor 
cămile speciale și introdus într-un 
aparat numit oxigenator unde 
singele este pus in contact cu oxi
genul. De aci este preiuat și îm
pins cu ajutorul unei pompe în 
circulația arterială a bolnavului. 
Există astăzi multiple modele de 
asemenea pompe imaginate de 
diverși autori.

în foarte scurtă vreme clinica 
noastră va fi în posesia unei ase
menea mașini ca și a specialiști
lor necesari.

Desigur că evoluția chirurgiei 
cardiace și posibilitățile acesteia 
nu se vor opri aci. încă de pe 
acum se studiază posibilitatea 
înlocuirii valvelor cardiace sau 
a unor porțiuni din inimă cu 
proteze de material plastic. De 
asemenea chirurgia vaselor co
ronare este în plină ascen
siune.

După cum se vede din această 
scurtă expunere chirurgia roinî- 
nească merge in pas cu progre
sele mari ale chirurgiei mondiale.

Grija care o poartă regimul nos
tru de democrație populară pentru 
sănătatea oamenilor muncii, a fă
cut ca toate aceste lucruri să fie 
posibile și la noi în țară.

Sîntem siguri că într-un viitor 
foarte apropiat vom reuși să pu
nem la punct și să realizăm ope
rațiuni pentru care nu avem încă 
o soluție terapeutică satisfăcătoa
re.

De fiecare dată în fața marei 
satisfacții de a fi salvat un om 
și de a-1 face util societății, mă 
gîndesc cu admirație și recunoș
tință la maeștrii mei din U.R.S.S. 
Djaniiidze, Uglov, Vișinevski, Ku- 
priandv și alții, de la care am în
vățat această ramură chirurgica
lă, intr-adevăr plină de satisfac
ții, dar totodată cu emoții, griji, 
nopți nedormite la patul bolna
vului, și prețuiesc colectivul cu 
care realizăm aceste laborioase 
intervenții.

Căi noi in tehnica contemporană
In marile laboratoare de cercetări 

ningradului, Kievului și a multor altor orașe de pe meleagurile pu
ternicei Uniuni Sovietice, în stațiile meteorologice ale Oceanului în
ghețat de Nord, oamenii de știință supun tainele naturii, pun mereu 
noi și noi descoperiri la dispoziția omenirii. Știința sovietică—datorită 
grijii deosebite a puterii sovietice — cunoaște o avalanșă de ului
toare descoperiri în cete mai diverse domenii de cercațyre.

Cele cîteva recente descoperiri științifice, pe care le prezentăm în 
pagina de astăzi, vorbesc din plin despre mărețele birunți ale științei 
sovietice, știință pusă în slujba păcii, oamenilor. ’

Automobilul zburător
5 pare că în nici 
tehnicii progresele

Se pare că în nici o ramură 
a tehnicii progresele înregis
trate nu se succed cu atîta re
peziciune ca în domeniul a- 
viației. Intr-adevăr dezvoltarea 
extraordinar de impetuoasă a 
aviației de la începuturile ei pînă 
astăzi nu a durat mai mult de cî
teva decenii. Dar progresul nu cu
noaște răgaz. Cu toate succesele 
obținute, specialiștii din toate ță
rile lumii continuă să caute cu în
frigurare căi noi pentru sporirea 
vitezei, pentru asigurarea zborului, 
pentru îmbunătățirea randamentu
lui motoarelor pentru reducerea 
la minimum a lungimii pistelor 
necesare decolării și aterizării.

Cu toată dezvoltarea uluitoare a 
aviației, toate tipurile de avioane, 
indiferent de puterea și destinația 
lor au un element comun : ele 
realizează forța portantă necesară 
zborului cu ajutorul aripilor. 
Schița de mai jos reprezintă un pro
fil de aripă și explică mai ușor 
fenomenul. Datorită curburii pro
filului, straturile de aer se scurg 
în mod diferit pe cele două fețe 
ale aripii. Pe partea superioară 
care din cauza curburii ei este 
mai lungă, fileele de aer au o vi
teză mai mare de scurgere decît 
cele de pe suprafața inferioară, 
(cele două drumuri fiind parcurse 
în timpi egali). Din această dife
rență de viteză, rezultă o diferen
ță de presiune statică pe cele 
două suprafețe, astfel îneît presiu
nea pe suprafața inferioară este

ale Moscovei, în institutele Le

mare decît cea de pe supra- 
superioară. Valoarea acestei

mai 
fața 
diferențe caracterizează însăși va
loarea forței portante a aripii.

★
Aceste principii au foțt puse în 

practica aviatică de celebrul om 
de știință Jukovski. Dezavantajul 
aripilor rezidă însă în faptul că 
dimensiunile lor sînt foarte mari, 
iar construcția lor dificilă.

Pornindu-se de la un principiu 
cu totul nou, a fost construit re
cent în Uniunea Sovietică avionul

revoluționează 
fundamentală 
aviației timp

„Turboliot" care 
dintr-o dată tehnica 
care a stat la baza 
de peste jumătate de secol. Forța 
portantă nu mai este obținută de 
astă-dată prin jocul presiunilor în 
lungul aripilor, ci cu ajutorul je
tului de gaz produs de o turbină. 
Vîna de gaz fiind dirijată în jos 
se produce o forță reactivă diri
jată în sus, care învinge ca și 
forța portantă, forța gravitațio
nală.

Cum arată acest aparat de zbor? 
într-o construcție metalică este 

montată o turbină avînd poziția 
verticală avînd jetul de gaze orien
tat în jos. Lipite de turbină se află 
cabina pilotului și rezervorul de 
combustibil. Noua mașină constru-

ita deocamdată experimental 
fost prevăzută cu „cîrme 
gaze" care funcționează pe baza 
principiului reacției cu ajutorul
cărora mașina poate fi dirijată în 
toate chipurile.

Primele rezultate 
excepționale.

Perspectivele noii 
vietiee sînt deosebit 
toare. Specialiștii consideră că un 
vis vechi al tehnicienilor, auto
mobilul zburător, va putea fi în- 
sfîrșit rezolvat cu ajutorul acestui 
principiu. In vederea construirii 
unui autovehicul zburător au fost 
întreprinse pînă acum numeroase 
experiențe, dar toate fără succes 
Cele mai multe încercări porneau 
de la elicoptere cărora li se mon
tau 3-4 roți ca și dispozitivele de 
conducere pe teren. Dezavantajele 
uriașelor rotoare de pe acoperișul 
„automobilelor" erau evidente.

Pornindu-se însă de la princi
piu] Turboliotului, forma modernă 
a automobilului va putea fi men
ținută.

Ing. G. IRIMIA

Mașini care „gîndesc"
Tnchipuiți-vă următoarea 

Un tehnician se apropie de
scenă. 
o ma

șină, căreia pe niște platane spe
ciale, îi montează o bobină cu 
bandă da magnetofon. Apoi apasă 
pe un buton și mașina începe să 
funcționeze o dată cu derularea 
benzii de mognefofon. Uneltele ei 
tăietoare încep să modeleze în 
metalul dur formele complicate 
ale unei matrițe în timp ce teh
nicianul își .vede de alte treburi. 

Automatizarea proceselor indus
triale reprezintă calea cea mai si
gură în vederea obținerii unui 
proces de producție ritmic, stabil 
și controlat, ce se caracterizează 
printr-o productivitate foarte 
mare și printr-o calitate nemaiîn- 
tîlnită a produselor. Inginerii și 
oamenii de știință sovietici creează 
mereu alte mașini automate, noi 
linii de producție automatizate 
sau chiar întreprinderi întregi 
complect automatizate.

Mașinile automate destinate 
unor astfel do industrii, au o 
specializare îngustă. Orice schim
bare a profilului producției 
necesită operațiuni de reglaj foarte 
complicate, costisitoare și îndelun
gate, care sînt nerentabile. Dacă 
aceste mașini sînt foarte potrivite 
pentru producția de masă, ele nu 
sînt potrivite pentru producția au
tomată a seriilor mici-și a unica
telor.

Ce se poate face însă pentru fa
bricarea unor piese foarte compli
cate dar necesare într-un număr 
redus sau în exemplar unic ?

In acest caz s-ar putea recurge 
la ajutorul așa numitor mașini de 
copiat.

Dar, deși aceste mașini repre
zintă un progres uriaș în perfec
ționarea producției, ele au totuși 
un dezavantaj: confecționarea pie. 
sei model sau a șablonului nece
sar pentru funcționarea mașinilor 

copiat durează tot atîta timp,

Pe calea realizării
memoratorului electronic^

MOSCOVA 2. — Corespondentul Agerpres transmite:
La Academia de Științe a U.R.S.S. se lucrează la realizarea 

unei mașini de tip nou pentru înregistrarea și prelucrarea infor
mațiilor științifice. Mașina aceasta reprezintă un fel de „memo
rie" mecanică în care cuvintele, formulele și alte informații apar 
sub formă de semnale electrice.

Prof. L. Gutenmaher a declarat că oamenii de știință sovietici 
urmăresc realizarea unei mașini de memorare care să poată 
păstra același volum de informații ca și memoria omenească. 
Cercetarea scoarței cerebrale a arătat că ea este compusă din 
10—15 miliarde de neuroni — elemente simple care pot păstra 
cantități uriașe de informații. Viața omului este însă prea scurtă 
pentru a putea înmagazina toate cunoștințele pe care le poate 
păstra creierul său. Mași na de memorare va putea 
citi cu timpul toată literatura științifică creată pînă în 
prezent de omenire, plus ceea ce creează an de an oamenii de 
știință, ingineri, geniu] întregii omeniri. Cînd mașina va fi ter
minată se vor introduce modificări și în tipărirea cărților. In 
afara edițiilor obișnuite, ele vor trebui să apară și în formă ne
cesară pentru citit cu mașina. Acumulînd un volum imens de 
informații, „memoria" mecanică va da instantaneu răspunsuri la 
problemele pentru rezolvarea cărora ar fi necesară munca a sute 
și mii de oameni de știință timp de mai mulți ani. Noua mașină 
va însemna o adevărată revoluție In domeniul productivității 
muncii intelectuale.

Masele plastice pătrund tot mai 
mult în viața noastră de fiecare 
zi. De la covoare pînă la casele 
prefabricate, de la cămăși pînă 
la caroseria automobilului ultra
modern, de la periuța de dinți 
pînă la stofele și blănurile căl
duroase, toate se fabrică în can
tități tot mai impresionante din 
marea familie a maselor plastice.

S-ar putea crede, așadar, că 
aceste substanțe sînt desăvîrșite. 
Din păcate lucrurile nu stau chiar 
așa. Din punct de vedere chimic, 
masele plastice constau mai ales 
din atomi de carbon care au pro
prietatea de a se uni în lanțuri 
extrem de lungi prin polimerizare. 
Pe lingă multe proprietăți excep
ționale, ■ compușii carbonului se 
dovedesc foarte sensibili la influen
țele exterioare și din această cau
ză rezistența lor lasă de dorit.

Oamenii de știință și-au pus 
problema înlocuirii carbonului din 
moleculele maselor plastice cu un 
alt element, asemănător carbonu
lui însă care să excludă toate 
dezavantajele amintite mai sus. 
Cu aceste cercetări s-a ocupat ex
trem de mult dr. R. 
reat al Premiului 
R. D. Germană.

Oamenii de știință 
rerea că un element asemănător 
carbonului dar cu compuși mult 
mai rezistenți ar fi siliciul. Dacă 
s-ar putea — spuneau ei — fa
brica mase plastice în care atomii 
de carbon, să fie înlocuiți prin 
atomi de siliciu, tehnica ar primi 
un nou gen de materiale cu pro
prietăți de-a dreptul uluitoare, 
și care ar revoluționa în bună 
parte industria. Dificultățile în- 
tîmpinate de chimiști au făcut ca 
aceste cercetări să dureze ani și 
ani de zile ; siliciul se dovedea 
îndărătnic și refuza să formeze 
lanțuri lungi.

Dar pînă la urmă, toate aceste 
greutăți au fost înlăturate și au 
fost creați noi compuși sintetici 
— siliconii — pe care toți specia
liștii îi consideră în prezent drept 
materialele viitorului.

O primă caracteristică a silico
nilor este rezistența lor mult mai 

'la 

Miiller, lan- 
național din

au emis pă

mare la căldură, la frig ți

decîtdacă nu chiar maî mult 
. fabricarea piesei însăși.

Recent, constructorii sovietici 
de mașini unelte au rezolvat în 
mod strălucit această problemă. 
Intr-un atelier al uzinei „Stanko- 
kbnstrukția" din Moscova se poa
te vedea o freză verticală obiș
nuită care nu se deosebește la în
fățișare de mașinile de același tip 
fabricate la uzina din Gorki și 
care pot fi întîlnite în multe în
treprinderi din țară. Numai că a- 
ceasta mașină se comportă în
tr-un fel cu totul diferit. Freza 
poate confecționa fără intervenția 
omului și fără șablon cele mai 
complicate piese, de pildă, matri
țele de mare precizie folosite la 
presare. Mașina ,,știe“ singură cu 
mare exactitate cînd să scobească 
mai mult sau mai puțin din metal, 
cînd trebuie să descrie o curbă și 
cînd să lucreze in linie dreaptă, 
astfel că piesa care rezultă este 
expresia desenului întocmit de pro. 
iectant. De altfel așa și lucrează 
această mașină, pornind de la 
simple desene lucrate în biroul de 
proiectări.

Cum este aceasta posibil ?
„Secretul" se află în dreapta 

frezei automate unde se poate ve
dea o mică cutie metalică pe al 
cărei perete din față se află două 
bobine ce se rotesc întocmai ca 
rolele de bandă ale unui magne
tofon. Aceste role bobinează o 
bandă magnetică pe care au fost 
înregistrate în prealabil niște 
impulsuri ce reprezintă „copia 
electrică" fidelă a desenului de 
execuție.

Impulsurile înregistrate sînt 
transmise „creierului" electronic 
al mașinii care le prelucrează și 
le transmite motoarelor mașinii 
sub forma unor comenzi. Motoa
rele, la rîndul lor, dirijează prin 
intermediul unor amplificatoare 
hidraulice mișcările diferitelor or
gane ale mașinii-unelte.

Freza execută toate operațiile 
cu precizie și mare rapiditate, pen
tru confecționarea oricărei -piese, 
totul depinzînd de „impulsurile" 
furnizate de banda de magneto
fon. Un singur muncitor este su
ficient pentru a supraveghea mai 
multe asemenea mașini care pro
duc simultan piesele cele mai di
ferite.

Ing. RADU ȘTEFAN

Ținînd seama de 
în R.D.G. a în-

chimici, 
însușiri,

agenții 
aceste 
ceput în ultimul timp fabricarea 
industrială, pe scară largă, a sili
conilor, la Uzinele chimice, de 
stat din Niinchritz.

Siliconii sînt folosiți sub cele 
mai diferite forme în cele mai di
ferite obiecte înlocuind masele 
plastice bazate pe carbon.

Imaginați-vă un chit plastic, 
asemănător celui folosit de geam
gii pentru fixarea geamurilor în 
ferestre, care odată plămădit și 
făcut cocoloș sare cînd e aruncat 
pe ceva tare întocmai ca cea mai 
bună minge de cauciuc.

Sau imaginați-vă un alt silicon, 
de consistența vaselinei obișnuite 
care-și păstrează între —40 grade 
și + 200 grade C cele, mai neo
bișnuite proprietăți: izolator- elec
tric desăvîrșit, rezistență mare la 4 
temperatură și umiditate, nu se " 
oxidează, aderă perfect pe corpurile 
metalice sau ceramice.

Uleiurile siliconice, care își păs
trează neaiterate proprietățile in
tre —60 grade și 4. 180 grade G 
au fost folosite cu succes pentru 
impregnarea țesăturilor care au 
căpatat in acest fel însușirea de a 
respinge apa, dar în același timp 
aceste țesături sau chiar fibrele 
sintetice impregnate devin, moi ca 
cea mai fină lină și totodată com
plect neșifonabile.

O răspindire extrem de mare au 
găsit rășinile și lacurile siliconice. 
Datorita proprietăților izolante in
comparabile ale rășinilor silico
nice, au putut fi construite trans
formatoare electrice cu volumul re
dus la o zecime față de mărimea 
lor inițială.

Dar cea mai importantă utilizare 
au găsit siliconii la fabricarea 
cauciucului artificial. Cauciucul si- 
licanic depășește în calitate orice 
varietate de cauciuc natural sau. 
artificial. C,

Pe planeta noastră siliciul se~ 
găsește in cantități enorme. Există 
doar peste tot nisip. Se deschid 
astfel uriașe perspective pe drumul 
folosirii acestor noi produși sinte
tici cu proprietăți atît de uimitoa
re. Putem avea întreaga sigu
ranță că în anii următori sili
conii vor fi produși în cantități 
tot mai mari avînd un rol din 
ce în ce mai însemnat în teh
nica și viața noastră 
care zi.

Alături de industria siliconilor 
din Uniunea Sovietică, tânăra in
dustrie din R.D. Germană fabrică 
cantități tot mai mari de siliconi 
destinate unor variate domenii de 
întrebuințare.

Ing. I. BRATESCU

din

de fie-

Cum este 
suprafața Lunii f
După cum a declarat unui cores

pondent al agenției TASS Gavriil 
Tihov, eminent astrobotanist, cele 
mai recente cercetări ale unui om 
de știință sovietic permit să se 
răspundă la o întrebare pe care 
și-o pun de jumătate de veac as
tronomii din întreaga lume: este 
oare suprafața Lunii unicoloră sau 
multicoloră ?

Viktor Teifel, cercetător științific 
al Academiei de științe a R.S.S. 
Cazahe, a stabilit că există o core
lație clară între culoare și străluci
rea detaliilor de pe Lună. Detaliile 
cele mai luminoase au o nuanță ro
șiatică, iar cele mai întunecoase 
nuanțe albăstrui și verzui.

După părerea lui G. Tihov, rezul. 
țațele observațiile lui Teifel șint 
în deplină concordanță cu ipoteza 
cunoscuților astronomi sovietic) 
Șaronov și Sîtinskaia, care a- 
firmă că suprafața vizibilă a Lunii 
nu reprezintă roci dezgolite, ci con
stituie un produs de prelucrare a lor 
datorită meteoriților și altor factori 
externi.

De ce 
se schimbă

vremea
Viața ne oferă zi de zi prile

jul de a constata uriașa inipor- 
tață pe care o are cunoașterea 
vremii pentru cele mai diverse 
profesii. Agricultura, aviația și 
în general transporturile, ra- 
diocomunicațiile, construcțiile, 
nu sînt de multe ori posibile 
fără o informare zilnică asupra 
vremii atit pentru prezent cît 
și pentru viitor,

O recentă lucrare a lui C. 
. Șorodoc „De ce se schimbă vre
mea" apărută în colecția Socie
tății pentru răspîndirea științei

-■

culturii pune la dispoziția'
celor mai largi mase de cititori 
o interesantă lucrare de popu
larizare despre modul cum pot 
fi cunoscute cîteva fenomene 
meteorologice. Familiarizîndu-l 
pe cititor dintr-un început cu 
explicația unei serii întregi de 
fenomene naturale, autorul lă
murește pe larg cititorului cum 
se formează ploaia, zăpada, 
grindina, cum poate fi provo- 
vooată ploaia la comandă, cum 
poate fi prevăzută vremea.

Explicarea fiecărui fenomen 
natural oferă pe bună dreptate 
autorului prilejuri de a demas
ca diverse superstiții legate de 
credința în așa-numitele puteri 
supranaturale.

Explicînd într-un limbaj pe 
deplin accesibil o serie de feno
mene din natură, arătînd ce 
uriașe perspective stau în fața 
omului pe drumul transformării 
naturii, C. Șorodoc a pus la 
dispoziția celor moi largi mase I 
de cititori o carte pe deplin fo
lositoare.

S. IOACHIM



COMUNICATUL
Direcfiei Centrale de Statistică 

asupra îndeplinirii planului de stat 
al Republicii Populare Romîne

(Vrmare din pag. l-a)

eu o capacitate de 420.060 tone oțel pe an și 
laminorul bluming de 1.000 m.m. cu o capa
citate de 1.000.000 tone oțel lingouri pe an, 
la Uzina „Cristea Nicolae" Galați — linia a 
Il-a de laminat tablă subțire, cu o capacitate 
de 20.000 tone pe an;

— în industria energiei electrice .- un grup 
de 50 M.W. la Termocentrala „Steaua Roșie""- 
Sîngeorgiu de Pădure, 5 stații de transformare 
de 110/35/6 kW la Cluj, Reșița, Roman, Hu- 
nedoara-Peștiș și Oțelul Roșu, s-a dublat linia 
Florești-București;

— în industria petroliferă: o instalație de 
cracare termică cu o capacitate de 350.000 
tone păcură pe an și o instalație de desali- 
nare electrică cu o capacitate de 1.200.000 
tone țiței pe an la Rafinăria nr. 1-Ploești, o 
instalație de distilare primară cu o capacitate 

de 600.000 tone țiței pe an și o linie de ule
iuri cu o capacitate de 40.000 tone pe an la 
Rafinăria nr. 3-Teleajen, conducte de trans
port gaz metan -pentru deservirea producției 
și populației, în lungime de peste 320 km ;

— în industria chimică » Uzina de super- 
fosfați și acid sulfuric Iwvodari (parțial), o 
secție de superfosfați de 100.000 tone pe an 
la Uzina „Petru Poni“-Valea Călugărească, 
o secție de sodă caustică electrolitică de 
13.200 tone pe an la Uzinele Chimice Turda ;

— în industria lemnului și a materialelor

pe anul 1958
de construcții: Fabrica de plăci aglomerate 
din așchii de lemn-Brăila, secția de furnir 
estetic la. Fabrica de placaj, panel, furnir- 
Rm. Vîlcea, un atelier de beton diatomit cu 
o capacitate de 10 milioane echivalent cără
mizi pe an la Fabrica de materiale de con- 
strucție-Pătîrlagele, stația de concasare și 
sortare la cariera Săndulești-Turda ;

— în industria bunurilor de consum : două 
abatoare la Brăila și Bacău, o tabrică de 
gheață în București, două frigorifere la Tecuci 
și Lupeni, centre de vinilicare la Vîrteșcoiu, 
Diocheți și Sascut. A fost mărită capacitatea 
de producție la fire pieptănate cu 800 tone 
pe an, producția de ciorapi, tricotaje și altele.

Îndrumați și mobilizați de partid, oamenii 
muncii din construcții au obținut în anul 
1958 unele rezultate pozitive în reducerea cos
tului locuințelor, îndeosebi în orașul Bucu
rești, regiunea Cluj, Regiunea Autonomă Ma
ghiară și regiunea Pitești, Această acțiune 
continuă să se dezvolte în toate regiunile 
țării.

In activitatea organizațiilor de constructii- 
montaj mai sint încă lipsuri. Prețul de deviz 
și prețul de cost al construcțiilor s-a menținut 
la un nivel ridicat. Organizațiile de construc- 
ții-montaj nu.au acordat atenția cuvenită rea
lizării planului de dare în funcțiune. Minis
terele, organele centrale și sfaturile populare 
regionale au îndeplinit numai în parte sar
cina de reducere a valorii devizelor.

V. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Comparativ cu anul 1957, în orașe și centre 

muncitorești desfacerile principalelor mărfuri 
au crescut astfel: pîine albă și specialități cu 
5 la sută, carne cu 13 la sută, preparate de 
carne cu 16 la sută, slănină-untură cu 35 
la sută, brînzeturi cu 29 la sută, lapte cu 5 
la sută, fructe proaspete cu 8 la sută, ouă cu 
46 la sută, cartofi cu 6 la sută, articole elec- 
tro-tehnice cu 11 la sută, articole cultural- 
sportive cu 13 la sută, mobilă cu 12 la sută, 
materiale de construcție cu 12 la sută și 
altele.

In mediul rural vînzările au crescut după 
cum urmează: paste făinoase cu 19 la sută, 
orez cu 20 la sută, preparate de carne, cu 17 
la șută, încălțăminte de cauciuc cu 12 la sută, 
articole cultural-sportive cu 16 la sută, cărți

VI. REALIZĂRI IN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR 
DE VIAȚĂ ALE OAMENILOR MUNCII

sută, 
sută, 
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școlare cu 17 la sută, mobilă cu 16 la i 
cărămizi cu 8 la sută, țigle cu 27 la ; 
carton asfaltat cu 13 la sută, ciment cu 
la sută și altele.

S-au redus prețurile de desfacere la țesă
turi, tricotaje și obiecte de uz casnic din fire 
sintetice și mase plastice.

Comerțul exterior a continuat să se dez
volte atît cu țările lagărului socialist cit și 
cu țările capitaliste, volumul lui crescînd cu 
5 la sută comparativ cu anul trecut. Volumul 
exportului de mașini și utilaje a crescut cu 42 
la sută față de anul 1957,

In anul 1958 R. P. Romînă a avut relații cu 
73 țări și a participat la 20 tîrguri și expo
ziții internaționale.

In anul 1958 numărul total al salariaților 
din sectorul socialist al economiei naționale a 
fost de 2-900.000, din care al muncitorilor de 
peste 2.000.000.

Salariul mediu al salariaților a crescut în 
anul 1958 față de anul 1957 cu 6,7 la sută.

Potrivit datelor obținute din cercetarea bu
getelor familiilor de salariați și gospodăriilor 
țărănești, în anul 1958, față de anul 1957, a

crescut consumul familiilor de muncitori, la 
carne cu 9,1 la sută, la lapte cu 7,1 la șută, 
la ouă cu 18,1 la sută, la zahăr cu 4,9 la 
sută, iar al gospodăriilor de țărani munci
tori, la carne și grăsimi cu 13 la sută, la 
făină de grîu și secară cu 18,4 la sută, la ouă 
cu 11,3 la sută, la lapte cu 5 la sută, la za
hăr cu 23,2 la sută.

Ca urmare a întăririi economico-organiza-

torice a gospodăriilor agricole colective și a 
creșterii veniturilor bănești și în natură ale 
colectiviștilor, consumul acestora a fost în 
anul 1958 mai mare decît consumul țăranilor 
cu gospodărie individuală (inclusiv chiaburi) 
cu 22 la sută la carne și grăsimi, cu 36,3 la 
sută la făină de grîu și secară, cu 43,7 la 
sută la zahăr, cu 40,3 la sută la brînzeturi, 
cu 4,9 la sută la ouă.

Soldul depunerilor populației pe librete CEC 
a crescut cu 34 la' sută față de anul 1957. 
iar numărul depunătorilor cu 30 la sută..

In anul 1958 cheltuielile social-culturale 
finanțate de la bugetul de stat au fost de 11,2 
miliarde Iei (+ 3,9 la sută față de anul 
1957) reprezentînd 25 la sută din totalul chel
tuielilor .bugetare. Pentru învățămînt s-au 
cheltuit 2,8 miliarde lef (+■ 2,3 la sută), pen
tru sănătate, cultură fizică și sport și preve
deri sociale 3,4 miliarde lei (+ 14,3 la 
sută), pentru alocația de stat pentru copii 1,5 
miliarde lei (+ 4,2 ța sută), pentru cultură 
0,9 miliarde lei (+ 7,4 la sută).

In anul 1958 oamenii muncii au primit în 
folosință un număr de peste 13.500 aparta
mente cu o suprafață construită de cca. 
950.000 m.p.

In anul școlar 1958/1959 au fost cuprinși 
în școli și facultăți la cursurile de zi peste 
2.200-000 elevi și studenți, cu 8 la sută mai 
mulți decît în anul școlar 1957/1958.

Numărul spectatorilor la cinematografe, 
teatre, instituții muzicale și circuri a fost de 
cca. 131 milioane, cu 2,4 la sută mai mare 
decît în 1957.

In anul 1958 s-au produs 29 filme artistice 
de scurt și lung metraj. Editurile de stat au 
editat 2.544 titluri de căiți și broșuri într-un 
tiraj de aproape 30 milioane exemplare.

In anul 1958 s-au înființat peste 260 biblio
teci sătești, numărul lor pe întreaga țară ajun- 
gînd la aproape 1.300.

Numărul total al paturilor existente în spi
tale la sfîrșitul anului a ajuns la peste 94.000, 
îndeplinindu-șe sarcina prevăzută în plan.

Numărul circumscripțiilor medico-sanitare a 
crescut cu peste 200 unități, adică cu 7,5 la 
sută față de numărul lor din 1957, iar numă
rul caselor de naștere a crescut cu 53 unități, 
ajungînd la 1.621.

In decursul anului peste 500.000 persoane 
au fost trimise la odihnă său la cură bal
neară.

Ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de 
viață și a măsurilor sanitare, mortalitatea 
infantilă în anul 1958 a fost sub 7 lâ sută, 
fiind cea mai scăzută mortalitate atinsă pină 
acum în țară noastră.,

In cursul lunii mai 1958 populația R. P. Ro
mîne a depășit 18 milioane locuitori.

Rezultatele obținute în 1958 de oamenii 
muncii constituie premisele unor noi succese 
în viitor, pe linia trasată de Plenara din 
noiembrie 1958 a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

fabrica de mase plastice „București" va produce pe scarăIn trimestrul II al acestui
industrială țevi pentru construe ții, înlocuitor de țevi similare din oțel, fontă și bronz. Pe lingă 
acestea, va fabrica țevf pentTu hidroameliorații, tuburi înlocui toare a celor „Bergman" plăci, 
placaje și diferite profile pentru pardoseli, uși etc.

fn fotografie: Tehnicianul Elefterie Mihăilescu în timpul
țoii, necesare lucrărilor de hidro ameliorații.

controlului final al țevilor de 4 
(Foto Agerpres)

INFORMAT II

Direcția Centrala de Statistica de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne

Joi la prînz dl. Sterling W. 
Gole, directorul general al Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică, a avut o întîlnire cu un 
grup de ziariști, reprezentanți ai 
presei, radioului și televiziunii 
romîne.

In timpul discuției, dl. Sterling 
W. Cole a arătat că, vizitînd In
stitutul de fizică atomică al Aca
demiei R. P. Romîne, a avut oca
zia să constate că Romînia are 
un reactor modern, cu posibilități 
variate atît pentru cercetare, cit 
și pentru producerea de izotopi 
radioactivi. Dl. Sterling W. Cole 
a remarcat că o parte din apara
tura de cercetare este realizată în 
țară, ceea ce dovedește nivelul ri
dicat de pregătire al Specialiștilor 
romînî. Domnia sa a relevat fap
tul că, deși tînărâ, activitatea de 
cercetare în domeniul energiei nu
cleare din țara noastră a obținut 
unele realizări remarcabile.

Referindtt-se la activitatea A- 
genției internaționale pentru Ener
gia Atomică/ directorul general al 
Agenției a menționat principalele 
obiective ale activității desfășurate 
de agenție pe planul colaborării 
dintre state în vederea foloăîFii 
pașnice a energiei atomice: pre
gătirea și specializarea cadrelor, 
schimburi de documentații și in
formații științifice în- domeniul e- 
nergiei nucleare între state, pro
curarea de utilaj sau material 
nuclear.

Dl. Sterling W. Gole a decla
rat că realizarea unui acord pen
tru încetarea experiențelor cu arma 
nucleară ar avea rezultate bine
făcătoare pentru activitatea Agen
ției în domeniul folosirii pașnice 
a energiei atomice.

Joi după amiază au părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Sofia, 
dl. Sterling W. Cole, directorul ge
neral al Agenției internaționale 
pentru energia atomică,' precum și 
d-nii Johan Halberstadt și Witold 
Lisowski, funcționari ai Agenției, 
care ne-au vizitat țara.

La plecare, po aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost conduși de acad. 
Horia Hulubei, directotui* Institu
tului de fizică atomică al Acade
miei R.P. Romîne, acad. Șerban 
Țițeica și prof. univ. Florin Cio- 
răscu, directori științifici ai insti
tutului, prof. univ. Valeriu Novacu, 
membru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, reprezentantul țării 
noastre în Consiliul guvernatorilor 
al Agenției internaționale pentru 
energia atomică și de reprezentanți 
ai Comitetului pentru 
cleară al Consiliului 
al R.P. Romîne și ai 
Afacerilor Exterhe.

★
In zilele de 1 și 2 

vizitat țara fermierul 
Roswell Ga-rst împreună cu soți-a. 
In cadrul vizitelor pe care le-a fă
cut cu acest prilej, dl. Roswell 
Garst a discutat posibilitățile unor 
schimburi comerciale cu întreprin
deri de comerț exterior din R. 
P. Romînă. De asemenea el a 
avut întrevederi cu reprezentanți 
ai Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii și ai ' ’’ -
triei Petrolului

La 2 aprilie-

energia nu
de Miniștri 
Ministerului

aprilie ' ne-a
1 american

Turneul internațional U.E.F.A. de la Sofia

LA HUNEDOARA
A intrat în funcțiune o importantă 

instalație pentru deservirea 
oțelăriei noi

Numirea noului ministru 
al R. P. Romine în Belgia

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Pavel Babuci z fost numit trimis 
extraordinar- și rpinistru plenipoten
țiar al R.P. Romîne în Belgia.

Schiopu, adjunct a! ministrului A- 
griculturii și Silviculturii, a oferit 
o masă în cinstea oaspeților ame
ricani. , .

★

Sub auspiciile Societății pentru 
răspîndirea științei, și culturi-i, joi 
Mupă-amiază, la Clubul muncito
resc CFR „Grivița Roșie", dr. Ges- 
timir Amorf, cercetător științific 
la Academia de Științe din' Praga, 
care ne vizitează, țara,-a ținut 
conferința „Bazele tradiționale ale 
prieteniei romîno-cehoslotațe". ‘

Conferința a fost, urmări.tă cu 
viu interes de nurtieroși muncitori 
de la Complexul C.F.R. „Grivița 
Roșie".. . . ■

Au fost de fățS reprezentanți ai 
Ambasadei R. Cehoslovace la 
București.

★
Expoziția „U.R.S.S. în plin avînt 

al construirii comunismului"', des
chisă în sălile Muzeului de artă 
din Cluj, continuă să fie vizitată 
zilnic cu deosebit interes de mii 
de oameni ai muncii din localitate. 
In decurs de 3 zile expoziția a fost 
vizitată dg peste 17.000 oameni.

întreprinderi 
fruntașe

Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei și C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din industriile de pe
trol, chimie și gaz metan au stabi
lit recent, pe baza rezultatelor din 
producție, întreprinderile fruntașe 
in întrecerea socialistă desfășurată 
in cea de-a doua jumătate a anu
lui trecut..

Ca răsplată pentru realizările 
obținute colectivele din 8 întreprin
deri primesc distincția Steagul 
Roșu de întreprindere fruntașă pe 
ramură. Alte opt întreprinderi pe
trolifere și chimice primesc titlul 
de evidențiat pe ramură de pro
ducție.

Colectivul schelei de extracție 
Gura Ocniței primește pentru a 
doua oară consecutiv Steagul Ro
șu de fruntaș în ramura extracției 
petrolului. Distincția „Steagul 
Roșu" a fost cîștigată în ramura 
prelucrării țițeiului’— de rafinăria 
nr. 1 — Ploești ; în domeniul 

reparațiilor de utilaj petrolifer de 
uzina Poiana Cîmpina.

In industria chimică au fost dis
tinse cu Stdagul Roșu de întreprin
dere fruntașă pe ramură fabrica 
de acid sulfuric nr. 2 Cîmpina, in 
domeniul chimiei anorganice; fa-’ > 
brica „Steaua Roșie"—Bacău 
industria, celulozei și hîrtieî: 
brica „Colorom"—Codlea în dome, 
niul chimiei organice și uzinele 
„Zlatna" in sectorul metalurgiei și 
exploatărilor miniere.

întreprinderile „Victoria"—Flo- 
rești, „Reconstrucția" — Piatra 
Neamț, „Solex" din Capitală și al
tele, care de asemenea au obținut 
rezultate valoroase în creștera pro
ducției, productivității muncii și re
ducerea prețului de cost, primesc ■ 
titlul de evidențiate pe ramură.

in 
far.

Preliminariile turneului interna
țional de fotbal U.E.F.A. s au în 
cheiat la 2 aprilie odată cu dispu
tarea ultimelor meciuri din cadrul 
celor 4 grupe. Echipa juniorilor 
romini a intîlnit în orașul Stanke 
Dimitrov puternica reprezentativă 
a Italiei, cîștigătoarea de anul tre
cut a acestei competiții. întîlnirea 
e a terminat cu un rezultat de ega
litate : 1—1 după ce fotbaliștii ro- 
mîni au condus cu 1—0 pînă în 
minutul 43. Punctul echipei noas
tre a fost realizat în minutul 25 de 
Nisipeanu care a reluat spectacu
los în plasă o centrare a lui Ma
tei. In minutul 43, adică la 3 mi
nute după începerea celei de-a 
doua reprize (în acest turneu se 
joacă două reprize a cîte 40 mi
nute), Ferarrio egalează, transfor
mând o lovitură liberă de la 25 m. 
Pînă la sfîrșit, jocul decurge în 
nota de dominare a echipei noastre, 
dar italienii se apără cu întreaga 
formație și reușesc să păstreze re
zultatul de egalitate care 
calificarea în semifinale.

Celelalte partide s au 
eu următoarele rezultate:

le aduce

terminat 
Anglia—

Grecia 4—0 (0—0); R. D. Ger
mană—R.P. Polonă 5—1 (2—0); 
Franța — R.
(1—0); R.P. Bulgaria—Iugoslavia 
4—0 (3—0); R. F. Germană 
landa 1—0 (1—0); R.P. Ungară— 
Austria 0—0; Spania—Luxemburg 
7—0 (4—0).

în semifinale, programate pentru

Prima eta iă a
Cupa federației romine de ciclism"

surprindere la intrarea în Bucu
rești, sosind cu un avans de 42’’ 
asupra lui Weissleder, Adler, Schur, 
G. Moiceanu, Kappel, Harței, Lor- 
ke și I. Stoica. C. Dumitrescu a o- 
cupat locul 11 cu timpul de 
3hl2’52’’. Reprezentantul nostru 
a fost handicapat de un accident 
mecanic în prima parte a cursei, 
fiind nevoit să schimbe bicicleta.

Astăzi de la ora 12,30 din Piața 
Universității se dă plecarea în cea 
de-a ll-a etapă: București—Băicoi 
—București (140 km). Sosirea va 
avea loc în jurul orei 17 pe sta
dionul Dinamo.

Cehoslovacă 1—0

o

Joi s-a dat startul in prima etapă 
cursei cicliste internaționale do- 

„Cupa federației romine de
o 
tale cu 
ciclism'". De la București la Giur
giu și retur, de-a lungul celor 129 
km. cit a măsurat etapa, lupta pen
tru victorie a fost deosebit de in
teresantă, datorită numeroaselor 
tentative de evadare, in general 
cursa a fost dominată de alergăto
rii din R.D. Germană, care au avut 
8 reprezentanți in primii 10 cla
sați.

Victoria în etapă a revenit lui 
H. Schober (R.D.G.) cronometrat 
in 3hl2' (medie orară 40,800 km.), 
învingătorul a lansat un atac prin

4 aprilie, se întîlnesc: R.D. Ger
mană cu R.P Bulgaria și Italia cu 
R.P. Ungară.

Clasamentul grupei B în care a 
jucat echipa noastră este următo
rul: 1. Italia 7 puncte; 2. R.P. Ro- 
mină 5 puncte; 3. Grecia 4 puncte; 
• • - - - 14. Anglia 
punct.

cursei

3 puncte ; S. Turcia

(Agerpres)

cicliste

( Agerpres)

Alături de cicliștii germani spor tivii noștri fruntași au luat eri la prînz startul în 
de ciclism", prima întrecere inter națională a sezonului.

Z. J

La Combinatul siderurgic din lor, vor crește indicii de utilizare 
Hunedoara a intrat joi în funcțiu- a cuptoarelor și, pe această bază, 
ne o importantă instalație pentru 
deservirea oțelăriei noi: melanjo- 
rul de alimentare a cuptoarelor cu 
fontă lichidă la temperatură ridi
cată.

Prin intrarea 
noului melanjor 
țitor durata de

în funcțiune a 
se va reduce sim- 
elaborare a șarje-

se va obține o creștere simțitoare 
a producției de oțel pe metru pă
trat vatră de cuptor.

Pentru funcționarea melanjoru- 
lui se folosesc drept combustibil 
gazele obținute în procesul de fa
bricare a cocsului metalurgic.

(Agerpres)

Ministerului Indus- 
și Chimiei.
tovarășul Bucur
•------

(Agerpres)

Născuți în furtună — Patria, 
București, Gh. Doja. 1 Mai ; Intre 
noi părinții — Republica, Alex. 
Sahia ; Nauris — Magheru, Cen
tral, 8 Martie ; Comicos — V. Alec- 
sandri, I. C. Frimu, Flacăra ; Co
munistul — Lumina, M. Eminescu; 
Alo ?... Ați greșit numărul / — 13 
Septembrie, Grivița, Volga ; Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Maxim Gorki. 
Timpuri Noi, Alex. Popov ; Volun
tarii — Victoria, înfrățirea între 
popoare, Libertății ; Patru pași în 
nori — Tineretului, G. Coșbuc ; O 
cursă obișnuită — Vasile Roaită, 

' Miorița ; Moralitatea d-nei Dulska
— Cultural, B. Delavrancea, 30 De
cembrie ; Legenda dragostei — 8 
Mai; Ani de neuitat — C. David ; 
Un cîntec din caval — T. Vladimi- 
rescu, Olga Bancic ; Dezertorul — 
Arta ; D-ale carnavalului — 23 Au
gust, Drumul Serii ; Melba — Don- 
ca Simo ; Căi greșite — Ilie Pinti- 
lie: La ordinele dv. — Munca; 
Paginile trecutului — N. Bălcescu; 
Prima zi — Aurel Vlaicu : Răsfă
țatul — G. Bacovla. Clubul C.F.R. 
,.Grivița Roșie"1; Făta cu chitara
— 16 Februarie.

în toate secțiile întreprinderii „Filatura Romînă de bum
bac" din Capitală se desfășoară din plin întrecerea socialistă în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai.

In fotografie: Ajutorul de maistru Stelian Pavelescu din 
secția de pieptănate a bumbacu lui dă îndrumări la două din 
tinerele muncitoare cum trebuie folosită mașina pentru creșterea 
randamentului. Foto: Agerpres

„De mult nu a mai existat pe 
lume un scriitor, care să fi avut 
o importanță atît de mare pentru 
poporul său ca Nikolai Vasilie- 
vici Gogol pentru Rusia" — a 
spus marele critic democrat-re- 
voluționar N. G. Cemlșevski, 
subliniind că autorului „Suflete
lor moarte" îi revine „meritul 
excepțional de a fi introdus în 
mod trainic în literatura rusă 
orientarea satirică sau cum ar fi 
mai just s-o denumim, orientarea 
critică". Continuînd tradiția ini
țiată de Pușkin, dascălul și îndru
mătorul său, Gogol a dat o deo
sebită dezvoltare orientării reali
ste în literatura rusă. Impulsul 
pe care creația sa l-a dat rea
lismului l-a ridicat la înălțimea 
curentului celui mai rodnic în 
literatura rusă din secolul al 
XlX-lea.

Opera lui Gogol a zugrăvit 
unul din tablourile cele mai com
plecte și mai viguroase ale Rusiei 
„veacului crtncen", a acelei Ru
sii, care gemea sub tirania lui 
Nikollie I și pe care Herzen o 
asemuise atît de sugestiv cu „o 
împărăție a negurii, a arbitraru
lui, a tăcerii și a agoniei, a piti
rii... a chinurilor cu călușul la 
gură". Desigur că imaginea unei 
lumi ca aceasta nu putea fi nici 
veselă, nici senină. Și într-adevăr 
după un scurt popas pe melea
gurile însorite ale Ucrainei („Se
rile în sat la Dikanka") cu ste
pa ei nemărginită, cu cerul ei al
bastru, cu horele și cîntecele is- 
cu-siților banduriștî, cu toate a- 
ceste amintiri în care dragostea 
pentru ținutul natal se îmbina cu 
prinosul de admirație pentru 
omul din popor, Gogol va ur
mări viața cețosului Petersburg, 
va urmări defilarea pe Newski— 
Prospekt a tuturor acelor jal
nici indivizi Pirogovi și Ko- 
valiovi, va protesta împotriva 
asupririi celor slabi și neînsem
nați ca bietul Akakii Akakievici 
Bașmacikin sau va denunța cu 
glasul său mînios stăpinirea atot
puternică a „Sufletelor moarte"

La 150 de ani de la nașterea lui N. V. Gogol

Un caustic demascator
al lumii bazate pe exploatare
și arbitrarul și corupția, unui 
aparat de stat putred, reprezentat 
prin de-alâe Skvoanic-Dmuha- 
novski, Leapkin-Teapkin sau 
Zemlianika.

Cu fiecare creație nouă („Mir- 
forod"—1835, „Arabescuri" — 

835, „Revizorul" — 1836, „Su
flete moarte" — 1842 etc.) Go
gol condamnă cu tot mai multă 
asprime — în imagini de o ascu
țime critici nemaiîntâlnită pînă 
la el în literatura rusă — putre
gaiul și minciuna vieții din Ru
sia autocrato-feudală. Satira lui 
necruțătoare se îndreaptă mai a- 
les împotriva nimicniciei, trivia
lității, meschinăriei claselor asu
pritoare. Gogol demască existen
ța searbădă, banală, lipsită de 
orice preocupări și idealuri a 
clasei dominante, pe care o ilus
trează din plin „Moșierii de altă
dată" sau cei doi vecini — lean 
Ivanovici și Ivan Nikiforovici a 
căror viață măruntă, meschină, 
fără aspirații și orizont smulge 
scriitorului dureroasa exclamație: 
„Mare plictiseală și pe lumea 
asta, domnilor". Aceeași nimicni
cie Gogol o satirizează în figura 
locotenentului Pirogov sau sub 
cea a maiorului Kovaliov repre
zentanți tipici ai unei lumi a 
descompunerii morale.

Prezentând în „Revizorul" viața 
funcționărimii aparatului de stat 
dintr-un orășel de provincie, Go
gol trage concluzii generaliza
toare și arată corupția și bunul 
plac ce domneau în sistemul 
administrativ țarist. Toată nimic
nicia și găunoșenia claselor do-

minante și-au găsit o expresie 
satirică viguroasă în figura lui 
Hlestakov — falsul revizor a că
rui valoare tipică a fost subliniată 
cu ascuțime de scriitori cdntem-

porani cu o poziție ideologică 
înaintată, cum ar fi Belinski sau 
Herzen.

Romanul „Suflete moarte" re
prezintă culmea creației realiste 
a lui Gogol, oglinda cea moi 
complectă a Rusiei „veacului crin- 
cen“, cu economia ei feudala in 
plină descompunere, cu aparatul 
ei de stat corupt pînă în ultimul 
grad. Obiectivul principal urmă
rit de autor era de a demonstra 
că moșierimea rusă, acest „rea
zem de nădejde al statului" — 
cum afirma sus șl tare Ni
kolas I, este o clasă in totală de
generare și descompunere. Pece
tea dezagregării, amprenta „sufle-

telor. moarte" o poartă deopotrivă 
toți mbșierii înfățișați în roman : 
sentimentalul Manilov, ștăpîriit 
de fantezii absurde și de planuri 
utopice, rupte cu totul de reaW 
tățUe și de nevoile Vieții, elino- 

.sul și vicleanul Sobakevici, risi
pitorul, mincinosul, flecarul și 
scandalagiul Nozdriov, ca și zgîr- 
citul Pliușkin, la care pasiunea 
de a acapara a .întunecat brice. 
Optică nbrmală .asupra vieții, 
transformindud intr-o îngrozitoa
re icoană a descompunerii.

Condamnind lumea feudală: 
lumea „sufletelor moarte", Gogol 
nu se arată însă, admiratorul noii 
orinduiri burgheze, ce frigă du- 
ia să ia locul pliușkinilor sau ma- 
nil’jvilor. Scriitorului îl repugna 
domnia banului, ca și minciuna 
pe care le întrezărea stăpînind 
din plin societatea ce o vor fău
ri cicikovii și alții ca ei, repre
zentanții clasei burgheze. însufle
țit de idealuri democrate, de dra
goste față de omul simplu, ma
rele scriitor rus s-a ridicat în a- 
părarea . celor asupriți și umiliți, 
a oamenilor „mici") 
nați". El a dezvoltat In 

- velele . - „însemnările unui'
hun" 
tema, 
gata tradiție 
'Zugrăvind 
Bașmacikin său Poprișcin, scrii
torul. protestează. împotriva împi
lării, ă asupririi și ă batjocoririlor 
și rostește o pledoarie' înflăcărată 
pentru apărătea omului simplu,

“ „haînsem-
i nu

ne- 
și „Mantaua", această 
care va căpăta o bo

lti lilerâtura rusă, 
foarte : tristă a lui

pentru respectarea demnității 
sale. Lumii contemporane lui 
ce-și desfășura mersul sub semnul 
exploatării, al nedreptății, al du
rerii ri suferințelor celor mulți, 
Gogol — cu excepția unei pe
rioade de la sfârșitul - vieții cind 
s-a rupt de popor și a căzut 
sub influența unor idei retro
grade — i-a opus idealuri 
nobile. Taras Bulba, de pildă, 
■sintetizează asemenea aspirații 
ale lui Gogol apărind ca o întru
pare viguroasă, de epopee antică, 
a unui sentiment înălțător: dra
gostea de patrie. Puternicul pa
triotism de cofe este însuflețit ■ 
acest roman istoric oferă o mi
nunată pildă de viață contempo
ranilor scriitorului: Dacă trecutul- 
poporului rus este măreț și bogat 
in fapte și evenimente minunate, 
nici viitorul nu este mai puțin.

gdgqliană. - 
„Suflete ■ 
închinat

strălucit. în viziunea 
Finalul romanului 
moarte", .■■acel'.-: imn 
Rusiei, pcsăre-iroică, oare merge 
impetuos spre un viitor fericit ne 
arată încrederea ■ -.nețărmurită a 
scriitorului în - ■perspectivele mă
rețe ce stăteau---în fața patriei 
sale, convingerea- :-sa fermă că. 
Rusiei îi era hărăzit să săvîr- 
șeas-că fapte mari în istoria ome
nirii.

A trecut mai bine de un veac-, 
de la apariția scrierilor lui Gogol..- 
Dar ele nu și-au pierdut nici 
strălucirea, nici rezonanța vigu
ros critică lo adresa lumii exploa
tatoare, nici valoarea artistică.. 
Ele îndeamnă ca și altădată la 
protestul împotriva nedreptății și. 
asupririi care mai există pe pă- 
mint, în țările capitaliste, ele mo-, 
bi’izează la luptă împotriva ră
mășițelor lumii vechi asupritoare, 
a lumii, „sufletelor moarte".

Sărbătorind 150 de ani de 14. 
nașterea, lui Gogol, Cinstim me
moria unuia dintre cei mai mari, 
scriitor/ realiști oi omenirii, unui 
geniu al literaturii poporului- 
rus.

TATIANA NICOLESCU
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interzicerea experiențelor cu arma nucleară

glorie al lS.A.L.O. i

BRUXELLES 2 (Agerpres). — 
Ziarul „Drapeau Rouge" relatează 
că la 1 aprilie s-a. deschis La Bru
xelles o conferință a reprezentan
ților partidelor comuniste din ță
rile participante la „piața comună". 
Conferința a fost deschisă de Er
nest Burnelle, secretar general al 
C.C. al P.C. din Belgia.

Pe ordinea de zi a conferinței 
figurează discutarea situației po
litice și economice a țărilor par
ticipante la „piața comună". Po
trivit comunicatului dat puolicită- 
ții, participanții la conferință vor 
discuta problemele unificării și 
coordonării mișcării muncitorești 
și democratice din țările partici
pante la „piața comună" în lupta 
împotriva samavolniciilor monopo
lurilor capitaliste, împotriva șo- 

. mațului, pentru Îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale maselor mun
citoare.

La ședința din. 1 aprilie au 
rostit cuvîntări delegații partide
lor comuniste din Franța, Italia și 
Luxemburg. Lucrările conferinței 
continuă.

Violâri provocatoare 
alo spațiului aerian 
ai R. D. Germano

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Iii S.U.A. ia amploare mișcarea 
pentru interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în .legătură cu 
știrile despre creșterea cpnsidera- ____ „____ _  _______ ,
bilă a radiațiilor. în regiunile de tele instituțiilor guvernamentale și 
nord ale Ș.U.A., ceea ce a pro. mai cu seamă ale comisiei pentru 
vocat îngrijorarea deosebită a po- energia atomică în problema pri- 
porului american. „Timp de o săp- mejdiei continuării experiențelor cu 
tămînă, scrie revista „Newsweek", arma nucleară. „O politică chib- 
la Washington, s-au primit nenu- zuită, scrie ziarul, nu poate să se 
mărate scrisori", ln numeroase bazeze pe ignorarea realității așa 
scrisori se cere încetarea acestor cum fac fa prezent în mod inten- 
experiențe. „Blestem vouă tuturor!
— scrie o fată de 18 ani din ora
șul Audubon (statul lowa) — 
membrilor comisiei Congresului 
pentru energia atomică. Cine a în4 
gădtiil Ministerului Apărării sau 
comisiei pentru energia atomică 
sau oricărui alt organ, care este 
vinovat de aceasta, să facă să ex
plodeze bombele nucleare ?“.

Un alt apel de a înceta experien-% narea zilei de 4 aprilie 
țele cu arma nucleară este exprimat» Eliberării Ungariei — în 
în scrisoarea adresată ziarului „Ca- neața de 2 aprilie a avut loc la 
pital. Times", care apare la Medi- cimitirul eroilor romîni Rakosliget 
con (Wisconsin). Autorul seri- din .Budapesta solemnitatea depu- 
sorii scrie: „Să facem ceva pen-- "
tru a pune capăt experiențelor nu
cleare și penttu a realiza dezar-

tensificăm această infectare prin 
noi explozii. Să le punem capăt 
cît timp nu este tîrziu".

Ziarul „Capital Times" scrie că 
exiștă contradicții între comunica-

fac în prezent în mod inten-

ționat persoanele oficiale de la 
Washington și — ceea ce este și 
mai grav — presa care și-a pier
dut orice simț al răspunderii în a- 
ceastă chestiune. Agenția Associa
ted Press, de pildă, a început re
cent să facă propagandă zgomo
toasă pentru continuarea expe
riențelor cu bombele atomice, Este 
timpul, scrie în încheiere ziarul, 
să se discute cu sînge rece și 
mod sincer această problemă 
timp nu este încă tîrziu".

de coroaneDepunerea
la cimitirul eroilor romîni 

din Budapesta și Gy6r

în 
cît

O delegație 
de studenți sovietici 

în Franța
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 31 martie a plecat

Franța pe calea aerului o de
legație de studenți sovietici al
cătuită din E. Bugrov, preșe
dintele Consiliului studențesc 
de pe lingă Comitetul organi
zațiilor de tineret din U.R.S.S,. 
și studentul I. Sudarev.

Membrii delegației vor parti
cipa ca oaspeți la cel de-al 
48-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Studenților din Fran
ța, care va avea loc la Gre
noble Intre 1 și 5 aprilie.

După terminarea congresului 
delegația sovietică va pleca la 
Paris pentru a se întîlni cu re
prezentanți ai organizațiilor 
studențești din țările Europei 
șl pentru a discuta problemele 
colaborării între aceste organi
zații.

BUDAPESTA 2. Corespondentul vietică, pentru eliberarea județu-
Agerpres transmite : In întîmpi- '------ 1
------ J. a Ziua 

dimi-

neriî de coroane.
Au fost depuse coroane din par- 

tea Consiliului prezidențial al A- 
- . ■ , , ' dunării de stat, Consiliului de Mi

marea generală. Toate experiențele niștrî al R. P. Ungare, corpului

BERLIN 2 (Agerpres). — Agen
ția ADN anunță că Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane a făcut cunoscut că în ul
timul timp avioane străine, prin
tre care și vestgermane, au vio
lat în repetate rînduri spațiul ae
rian al R.. ........ ~
tnane. Numai în perioada 
22 și 28 martie a.c. p; ’ 
au pătruns în spațiul i 
R. D. Germane. La 25 
ora 10,30, un avion vestgerman a 
zburat deasupra regiunii Halber
stadt. La 27 martie, ora 13,30, in 
regiunea Salzwedel a fost identifi
cat un avion purtind însemnele for
țelor. aeriene americane. In ace-, 
eași' zi un alt avion a trecut fron
tiera R. D. Germane în regiunea 
Meiningen.

La 27 martie, în jurul orei 1-1,40, 
tir regiunea Eisenach, în apropie
rea centrului populat Cippach, a 
ațer’zat un avion de tipul „Stin
son".

Pilotul a declarat că este cetă
țean american. Datele ln legătură 
cu identificarea pilotului, precum 
și cauzele violării spațiului aerian 
al R. D. Germane se află deocam
dată în stadiul verificării.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane protestează cu ho
tărîre Împotriva noilor violări pro
vocatoare ale spațiului aerian și 
arată că cei vinovați pentru a- 
ceste acte de violare trebuie să 
poarte Întreaga răspundere pentru 
toate consecințele.

epetate rmduri spațiul ae- 
Republicii Democrate Ger- 

' i dintre 
latru avioane 

aerian al 
_j marție,

efectuata pînă ta prezent au șl in- ț diplomatic. Frontului Popular Pa- 
fectat atmosfera... Să nu mai

Declarații 
ale guvernelor 

R. P. Polone 
și R. P. Ungare

VARȘOVIA 2 (Agerpres). 
Răspunzînd solicitării unui cores
pondent al agenției PAP, un re
prezentant al Ministerului Aface-1 
rilor Externe al Republicii Popu-j>Hile purtate, alături de armata so
lare Polone a precizat poziți.1' 
Ministerului Afacerilor Externe în 
legătură cu sesiunea Consiliului 
N.A.T.O. care Începe la 2 apri
lie și cu declarația guvernului 
U.R.S.S. dîn 29 martie. In d'ccla- j 
rație se subliniază că guvernul ‘ 
R. P. Polone sprijină cu căldură 
propunerea guvernului sovietic de 
a se încheia un pact de neagre
siune între
N.A.T.O. și 
Tratatul de

iii- , triotic, Ministerului Apărării Na-
J ționale, Comitetului de luptă pen

tru pace, din partea a diferite or
ganizații obștești precum și a am
basadei romîne.

★
In aceeași zi, a avut loc o so

lemnitate în apropiere de orașul 
Gyor la cimitirul ostașilor romîni 
căzuți pe cîmpul de luptă în bătă-

lui Gyor-Sopron. In acest cimitir 
au fost depuse osemintele a peste 
o mie de ofițeri și soldați romîni 
exhumați din cimitirele din . Șo
pron, Agf al va, Szarfold, Vesz- 
keny.

In centrul cimitirului se ridică 
o coloană comemorativă. Sub o 
stea în cinci colțuri se. află- 
scripția In limba romînă :

„Pentru libertate" 
„Ridicat de poporul ungar 

recunoscător"
La solemnitate, care a fost des

chisă de Csernitzki Gyula, preșe
dintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al orașului 
Gyor, au luat cuvîntul. Katona 
Lajos, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
județului Gyor și Visile Pogă- 
ceanu, ambasadorul R, P. Romîne 
la Budapesta.

La piedestalul coloanei come
morative din centru] cimitirului au 
fost apoi depuse coroane.

Congresul Uniunii 
Naționale 

a Studenților 
din Franța

PARIS 2 (Agerpres).— La 
aprilie la Grenoble au încep

Cercurile războinice 
shington, Londra, Paris, 
se pregătesc să „sărbătorească" cu 
mult fast zece ani de existență a 
Uniunii Atlanticului de Nord, pre
zentată, la înființare, de către pro
paganda imperialistă drept orga
nizație ,defensivă".

Organizarea „defensivei" a fî 
început, imediat după înființare, 
pe scară mare, cu bani mulți și 
grei, luați nu din buzunarele or
ganizatorilor imperialiști, ci din 
punga sutelor de milioane de cetă
țeni din statele înhămate la carul 
politicii agresive a N.A.T.O.

Cîți bani s-au cheltuit în a- 
ceastă așa-zisă acțiune de apărare 
în decursul celor zece ani trecuți? 
O sumă uriafă : peste 500 miliarde 
de dolari. Nu sînt specialist in pro
blemele de tehnică, dar sînt sigur 
că această sumă ar fi fost mai 
mult decît suficientă pentru con
struirea de locuințe acelora, încă 
numerofi, care trăiesc, în Anglia 
Franța, Italia sau în Statele Unite, 
în corturi sau în barăci, pentru 
construirea de spitale, pentru con
struirea de școli, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale oa
menilor muncii din toate țările 
care au aderat, ca urmare a po

Acad. prof. 
Miron Nicolescu

liticii S.U.A. de dictat fi presiunii, 
la N.A.T.O

Desigur, la eventualele reuniuni, 
recepții, banchete, care vor avea 
loc cu prilejul acestei aniversări, 
oratori calificați vor trece in re
vistă „realizări" din perioada celor 
zece ani de existentă. Este posibil 
ca, din motive de oportunitate, 
acești oratori să omită unele din 
cele mai spectaculoase „realizări". 
De aceea imi permit, ca simplu 
spectator, de departe, la această 
„sărbătoare", să le reamintesc cite- 
va din aceste realizări. Cum însă, 
personal, mă îndoiesc că acestea ar 
fi realizări, chiar privite din punc
tul dumnealor de vedere. îmi voi 
îngădui să le enunț sub formă de 
întrebări :

1) Oare act de apărare a fost 
acțiunea agresivă dusă de Anglia, 
Franța fi Israel împotriva Egiptu
lui ?

2) Oare act de apărare a fost 
spectaculoasa acțiune de debarcare 
în Liban, ca fi invadarea Iorda
niei ?

in-

PARIS 2 (Agerpres).— La 1 
aprilie la Grenoble au început 
lucrările celui de^âl 48-lea 
Congres al Uniunii Naționale a 
Studenților din Franța. La con
gres participă 400 de delegați 
din' toate departamentele țării, 
care reprezintă peste 80.000 
de studenți francezi — membri 
ai Uniunii.

Raportul de activitate al 
Uniunii a fost prezentat la con
gres de Danton, președintele 
Uniunii Naționale a Studenților 
din Franța.

statele participante 
statele participante 
la Varșovia.

*
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 

Agenția MTl a transmis extrase 
din Declarația oficială a guver
nului Republicii Populare Ungare 
referitoare la actuala sesiune a 
N.A.T.O. Guvernul ungar, se 
spune fa declarație, salută cu 
căldură Declarația sovietică din 
29 martie cu privire la N.A.T.O. 
și consideră că propunerile pe 
care le Conține sfat fa deplină con
cordanță cu interesele popoarelor.

la 
la

i TEL AVIV. — In seara de 1 a- 
prilie comandamentul armatei îs. 
raeliene a declarat mobilizarea a 
trei unități de rezerviști.

NEW YORK. — Corespondentul 
din Amman al agenției Associated 
Press relatează că într-un comuni, 
cat special dat publicității de co
mandamentul foițelor armate ior- 
daniene și radiodifuzat la 2 aprilie, 
se arată că tu legătură ~u știrile 
privitoare la mobilizarea din Is
rael autoritățile iordaniene 
luat măsuri de precauție.

PARIS. — Corespondentul
Cairo al agenției France Presse 
relatează că comandamentul ar
matei I. dizlocată tn regiunea si
riană a R.A.U., a dat publicității 
în seara zilei de 1 aprilie ordin da stat, 
ca toți militarii aflați în concediu
„să se prezinte de Îndată la uni-  ,_____ , ...   ____ __ _
tățile lor". In ordin se subliniază iar pe complicii săi la pedepse de 
că rezerviștii trebuie să se pre- - - -

Is- 
au

din

zinte la unitățile de care aparțin 
în dimineața zilei de .2 april e.

CHIȘINAU. — La 2 aprilie, la 
Chișinău a fost creată filiala pen
tru R.S.S. Moldovenească a Aso
ciației de prietenie sovieto romînă.

RIJDAPESTA. — După ctim a- 
nunță MTI, la 1 apri.ie s-a ternii- 
nat la Tribunalul Suprem al Re
publicii Populare Ungare judeca, 
rea procesului lui Ferenc Merei și 
a celor patru complici ai săi care 
s-au făcut vinovați de organiza, 
rea unui complot cu scopul răs
turnării orînduirii de stat derro- 
chat-populare. Ferenc Merei, după 
înăbușirea contrarevoluției, a ot. 
ganizat din rîndurile adepiilor lui 
Imre Nagy un grup de complotiști 
cu scopul de a Înfăptui o lovitură 

Tribunalul a condamnat 
pa Ferenc Merei, conducătorul 
complotului, la 10 ani Închisoare,
iar pe complicii săi la pe ___
la 2 pînă la 9 ani închisoare.

Acțiune de protest 
împotriva 

politicii colonialiste
LONDRA 2 (Agerpres). — 

După cum transmit agențiile 
occidentale de presă, în dimi; 
neața zilei de 1 aprilie studenți 
africani,_ indieni și din alte țâr- 
ale Asiei care învață în Marea 
Britanie au început o „veghe" 
de trei zile în fața reședinței 
oficiale a primului ministru 
Macmillan în semn da protest 
împotriva politicii coloniale a 
guvernului Marii Britanii. Stu
denții poartă pancarte pe care 
este scris: „Nyasaland".

Unul din conducătorii mișcă
rii de protest a declarat repre 
zentanților presei că studenții 
intenționează să continue ..ve
ghea" zi și noapte pînă vineri 
la amiază, cînd vor prezenta 
primului ministru Madmillan 
un protest scris împotriva ares
tării și deținerii membrilor 
Congresului african din Nyasa- 
land, uciderii africanilor și 
interzicerii organizațiilor mișcă
rii de eliberare africane în co
loniile engleze.

PEKIN 2 (Agerpres). — China cen Ertni, sîjit fără număr Iar 
Nouă transmite: Peste 1.000 de răul pe care l-au săvîrșit a atins 
reprezentanți ai diferitelor pături limita maximă.

Pentru a înșela masele, a sub
liniat Pancen Ertni, rebelii, se 
erijau în rolul de apărători - ai 
„intereselor naționale". Oare tră
darea de patrie, încercarea de a 
transforma din nou Tibetul într-o 
colonie a imperialismului și de 
a-i sili pe toți să treacă din nou 
prin mari greutăți corespunde in
tereselor maselor largi ale cleru
lui și ale populației civile ? Nu. A 
proceda astfel înseamnă a te o- 
pune intereselor fundamentale ale 
clerului și ale maselor largi ale 
populației civile și de a lovi în 
interesele lor. Așa-zisele interese 
„naționale" ale rebelilor nu sînt 
altceva decît interesele hrăpărețe 
ale imperialismului și ale unui 
grup de reacționari.

In cuvîntarea sa, Pancen Ertni 
a exprimat o deosebită grijă pen
tru soarta lui Dalai Lama, răpit 
de rebeli, și și-a exprimat dorin
ța ca Dalai Lama să fie salvat 
cît mai curînd din mîinile rebe
lilor.

La 31 martie diferite pături ale 
populației din orașul Lhasa 
organizat adunări în cadrul că
rora au sprijinit cu hotărîre or
dinul Consiliului de stat al R. P. 
Chineze și au salutat viața nouă 
a poporului tibetan.

ale populației din orașul Șigatze 
au organizat la 1 aprilie un mi
ting în sprijinul ordinului Con
siliului de Stat al R. P. Chineze 
cu privire la dizolvarea guvernu
lui tibetan local și cu privire la 
înăbușirea rebeliunii din Tibet.

Pancen Ertni, președinte ad-in- 
terim al Comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Au
tonome Tibetane, a luat cuvîntul 
în fața clerului, a populației ci
vile și a patrioților din Tibet.

Avînd în vedere trădarea de 
patrie a mai multor reprezentanți 
ai guvernului local din Tibet și a 
vîrfurilor reacționare din Tibet — 
a arătat vorbitorul — Consiliul 
de Stat a emis un decret cu pri
vire la dizolvarea guvernului lo
cal din Tibet și la reprimarea re
beliunii. Dumneavoastră toți tre
buie neapărat să știți să distin
geți adevărul de neadevăr, binele 
de rău, să sprijiniți ordinul Gu
vernului central popular, ape
lul regiunii militare tibetane, să 
sprijiniți activ armata populară 
de eliberare în reprimarea rebe
liunii.

Crimele săvîrșite de elemente 
rebele din guvernul local din Ti
bet și de vîrfurile reacționare din 
Tibet, a spus în continuare Pan-

3) Împotriva cui se apără de 
patru ani de zile cercurile dirigui
toare ale Franței in Algeria, anga
jate intr-un război colonial cure 
costă vieți omenești și sărăceșta 
țara ? Nu am auzit pină acum da 
nici o intenție a algerienilor de a 
debarca la Marsilia.

i) Împotriva cui se apără Sta
tele Unite ale Americii atunci cînd 
instalează baze militare pentru lan
sarea de rachete, în Italia, spre 
exemplu ? Împotriva Albaniei ? 
Guvernul Republicii Populare Al
bania nu are insă nici a intenția 
agresivă față de Statele Unite.

Insfirșit o ultimă întrebare, mi 
tem, cam indiscretă :

Cît au cîșligat in acești zece ani 
trusturile din Occident fi mai ales 
cele din S.U.A. cart se ocupă cu 
fabricarea de arme de tot felul, 
băncile care le finanțează, oamenii 
care le conduc ?

Nu mă aștept să primesc răspuns 
la aceste întrebări din partea tră
gătorilor de sfori ai blocului agre- 
siv N.A.T.O. Dar ca om al muncii, 
ca profesor și educator al unui 
tineret pe care îl vreau intr-adevăr 
apărat împotriva războiului fi a 
ororilor lui, fac o urare, la care este 
de dorit să se alăture și colegii mei 
din universitățile americane, en
gleze, franceze : această ,aniver
sare" să fie ultima. Căci organiza
ția N.A.T.O. a fost în mina impe
rialiștilor un instrument al încor
dării, p^iocărilor fi agresiunii — 
de aceea este demnă de disprețul 
nostru, al tuturor celor atașați cau
zei păcii.

Ua discurs 
al lui Eisenhower

au

Crearea de baze americane 
pentru rachete în Italia 

stirnește minie și îngrijorare
O declarație a lui Palmiro Togliatti

Budapesta, un oraș 
al tinereții și muncii■ ■

Nu este decît o oră de cînd am 
sosit în capitala R. P. Ungare. 
Am lăsat valiza la hotel și acum 
umblu firi itinerar, însoțit de 
un prieten ungur, prin cuprinsul 
orașului imens. E o dupi amiaza 
caldi, către sfîrșitul lui noiembrie. 
Budapesta e încă sub pulberea de 
aur a toamnei. Pe razele soarelui 
calătoreso miriade de firicele ln; 
zniuoase, grăbite ca într-o goană 
de electroni, către colțurile cu 
umbră. Cupolele și turlele - dau 
înălțimilor de peste case un relief 
neașteptat și strălucesc asemenea 
uuor cazane de aramă sub un cer 
cit o pustă. Către asfințit, în sti
cla geamurilor și vitraliilor din ce
tate, se aprind și se răspîndesc pe 
tot cuprinsul, mii de incendii.

— Are un aer de reverie, de 
visare poetică, orașul vostru, ma 
adresez însoțitorului meu. _

— Cred mai de grabă că_ e 
Starea dumitale de spirit, îmi răs
punde prietenul, cu un zîmbet bi
nevoitor dar oarecum ironic. Te 
uiți mereu pe sus și încă n-ai 
văzut oamenii.

Cum între timp soarele a scă
pătat de-a binelea, iar in semiobscu
ritatea violetă care se așterne se 
aprind pe bulevarde șiruri nesfir- 
șite de lumiui, ceea ce se vede în 
piimul rînd sînt oamenii. Forfota 
asta vie din jurul nostru e intr-a
devăr uu spectacol încă și mai 
minunat. ,<• ... < .■ ‘.v

Ii ghicești ușor pe cei ce se în
torc de la muncă,.pe, cei ce se în
dreaptă pentru schimburile

— Vreau, cum aă nu vreau I 
exclam cu satisfacție amintin 
uy-mi de această vestită între
prindere metalurgică a Ungariei, 
unde »e toarnă oțel și se produc 
mașini unelte, unde pe bandă ru
lantă iea în serie mii de motoci
clete fi se laminează țevi, unde se 
fabrică mașini de cusut și se scot 
metale aolorate, uzină de scutere, 
aluminium, biciclete și rulmenți 
pe bile. M^ii bun prilej de ă cu
noaște direct pe oamenii produc
ției bunurile^ materiale, aflați în 
miezul vieții de construcție so
cialistă, nici ca se poate.

înainte de a șmă înapoia la ho
tel, parcurgem 
Lenin, luminat 
fluorescente, ne 
Octogon și 
adincesc pe 
privirile în 
raculoaselo 
tere care 
deschid pe toate 
cele opt laturi; 
ajungem pe 
strada Râkoczi,

una înapoia ta no- 
r marele bulevard 

de lămpi mari 
oprim în piața

îmi 
rînd 
mi
st- 
ae

___ r . de 
noapte către fabrici, pe funcțio; 
narii care părăsesc magazinele ți 
birourile, pe studenții ce se în
torc de Ia facultăți, pe elevi, pe 
c-?i gătiți care au bilete la teatru 
aau la concert ți perechile tinere 
care se duc la cinema, ln ce ma 
privețte, am învățat să-i deslu
șesc pe pietoni ți după privirile 
lor. Iată, mi se pare foarte inte
resant că trecătorii cu care n« 
încrucișăm pății, toți, au priviri 
vesele, toate încrezătoare, opti
miste. ancorate cu pasiune în 
viața asta de toate zilele.

— Aț vrea sa-t întîlnesc pe a- 
cești oameni la Fabrică, în. atelie
re, la birouri, pe locul de muncă, 
îmi formulez o dorință către înso
țitorul meu. arătînd spre mulțime.

In fotografie: uzina de aluminiu de la Ajka 
curțile 

parcurs 
Aici, la 
oameni.

la un atelier la altul, în 
vaste, distanțele le-am 
mai mult cu automobilul. 
Csepel, muncesc 30.000 de

Secretarul organizației de par
tid de la CsepeJ, tovarășul Kiș 
Deszideriu, care ne-a primit cu 
prietenie, este și el un om tînăr, 
deși lucrează la Csepel de două
zeci de ani. Era aproape copil

de muncă, în creșterea atașamen
tului celor tineri fața de patria 
socialistă, o au cursurile politice 
din fabrică, cursul de marxism le
ninism, de filozofie, de economie 
politică, care sînt urmate de 70 
la sută din 
Csepel.

In timp ce 
lier la altul,

însemnări dintr-o călătorie
în R. P. Ungară

admir vitrinele 
care nu sînt numai abundente dar 
pline de gust în prezentarea măr
furilor.

înainte de a mă despărți de în; 
soțitornl meu, mai privesc odată 
de pe pragul hotelului strada în
țesată de lume : acum, în anii ce 
au urmat eliberăiii tării de 
sub jugul fascist de către glo
rioasa Armată Sovietică, capitala 
Ungariei strălucește, e vie și în 
ciuda liniilor sale severe, a clădi
rilor masive de piatră, a vechimii 
sale istorice, arată, foarte tînără. 
Se vede pretutindeni mult tineret.

— Miine ai să i întilnețti la 
muncă, observă amicnl meu ma
ghiar ; acum l-ai surprins în cea
surile lui de odihnă, îl vezi răs- 
pindindu se prin teatre, săli de 
concerte, cinematografe, restau
rante ; mujea și cultura sînt cele 

bucuriei 
azi tine-

cind a venit aici. Și taică-su tot 
la Csepel a lucrat.

II privesc pe Kiș Deszideriu, îi 
cercetez trasaturile mature, dîrze, 
energia ce se desprinde din vor
bele lui rare, cîntărite. ca și din 
mișcările sale. îmi povestește des
pre marile realizări obținute în 
anii regimului democrat popular, 
despre hotărîrea cu care oamenii 
muncii din uzina, în frunte cu 
comuniștii, au luptat cu arma in 
mină pentru zdrobirea grupului de 
contrarevoluționari care au ata
cat mișelește în octombrie 1956 
comitetul de partid al uzinei.

Toate acestea dovedesc atașa
mentul oamenilor muncii de Ia 
Csepel, ca și din întreaga Unga
rie frățească, față de regimul so
cialist, față de Partidul Muncito
resc Socialist Ungar.

An de an la Csepel productivi
tatea muncii a crescut ; muncitorii 
uzinei, dind dovadă de o înaltă 
conștiință 
planul și 
economii.

In 1957 
milioane de forinți, în 1958, pină 
în noiembrie, s-an economisit 65 
milioane, din cele 100 milioane 
prevăzute în afară de plan. O 

furnale. înăuntrul uzinelor, de mare influență în atitudinea față

rente ; muica și cultura 
două aspecte majore ale 
de viată cu care respiră 
retul maghiar.

Pe miine, deci.

*
Csepel e o insulă pe 

de la eare-și trage și nzina nu
mele. Văzută de pe fluviu, insula ,_:orui meu. araunu spre luuițiwc. . . . ,

- Miine. dacă vrei, mergem Ia • »“ h,’rn“" »* în?Ite
Csepel. îmi propune el. furnale. înăuntrul i

socialistă, depjjșesc 
realizează importante

Lhțnăre,
se economisiseră 57

mi poftește să vizitez redacția. 
Intr-adevăr, spre sfîrșitul vizitei 
la Csejiel am fost și la redacție. 
Am găsit acolo un colectiv de 
oameni foarte tineri și entuziaști. 
Ziarul apare din 1945 și îndepli
nește un rol important in fabrică, 
atit in educarea oamenilor muncii 
cit și in organizarea producției. 
Dezvoltarea uzinei, oamenii înain
tați pe care i-am intîlnit aici, 
profund atașați cauzei construc
ției socialiste, succesele lor — 
sint rodul, urmarea firească a 
actului eliberării Ungariei acum 
14 ani de sub jugul fascist de 
către eroica Armată Sovietică, al 
luptei poporului ungar condus de 
partidul clasei muncitoare pentru 
făurirea unei vieți noi, socialiste. 

Plecînd de la Csepel m-a însoțit 
pînă la poartă un tovaraș, Kovacs, 
îmi povestește că a fost în Romî- 
nia ca invitat al uzinelor „23 
August" din Rucurești anul tre
cut și imi vorbește cu căldură 
despre numeroasele prietenii pe 
care le-a legat și despre aminti- 

f.abricii oamenii rile de neșters ce le are din țara 
I . ..i făgăduit că voi 

transmite mesajul său de priete
nie către tovărășii de la „23 Au- 
gust“._

Părăsind insula și traversind 
fluviul, priveam extraordinara 
priveliște a Budei și a Pestei, 
vechile palate mirifice, în restau
rare, de pe coline. In depărtare 
se vedea strălucind in soare pa
radisul insulei Margareta. Pe 
Dunăre, sub cerul vast și albas
tru, călătoreau unduindu-se lungi 
reptile cu solzi de aur. De sus, 
de pe dealul Gelert, luîndu-și 
parcă zborul, iși desfăcea larg în 
zare brațele ca niște aripi de 
vultur statuia libertății. Ea amin
tește de eliberarea poporului 
maghiar, de acele zile— iată se 
împlinesc 14 ani de atunci — cînd 
cu ajutorul armatelor sovietice el a 
sfărîmat încătușarea fascismului.

DINU HERVIAN

personalul de la

colind de la un «te- 
însoțitorii mei mă 

informează și 
despre produc
ție și despre 
realizările socia
le. Muncitorii de 
la Csepel au 
cinci cămine • 
funcționează pe 

i mare institut pen-lingă nzină un
tril ucenici și un cămin pentru 800 
tineri. Fabrica dispune de cinci 
creșe, cinci grădinițe de copii, un 
sanatoriu de noapte, patru case de 
odihna, o bază sportivă cu 2500 
membri activi, iar în curind va 
începe construirea unei săli mari 
de cultura și noi construcfii de 
locuinfe.

Prin curțile
parcurg distantele de la un ate- ' noastră. I-am 
lier la altul pe biciclete, motoci
clete și scutere produse la Csepel, 
se încrucișează pe alei, se salută 
veseli, glumesc, o fată tînără, 
blonda, în salopetă, finind un cio
can cu coada lungă iu mină, pă
șește alături de un tînăr înalt, și 
el în salopetă, și îi ascultă amu
zată nu știu ce istorie veselă, pen
tru ca pînă la urmă, dispărînd în 
urma noastră, izbucnesc amîndoi 
într-un rîs zgomotos, nereținut, 
molipsitor.

Vizităm laminorul de țevi, o 
hală ’e mașini unelte, fabrica de 
biciclete, iabrica de motociclete 
„Panonia", pe cea de scutere. 
Intr-un atelier întîlnim pe unul 
din redactorii ziarului de uzină 
„Roata Dinț ită" care îi cere în 
treacăt secretarului comitetului 
de partid un sfat. E un tînăr 
vioi, care după ce ne cunoaștem

ROMA 2 (Agerpres). — Ziarul 
„Unita" a publicat la 1 aprilie de
clarația lui Palmiro Togliatti, se
cretar general al Partidului Comu
nist Italian, cu privire la acordul 
italo-american pentru crearea în 
Italia a bazelor americane de ra
chete.

Comunicatul cu privire la crea
rea pe teritoriul țării noastre a ba
zelor americane de rachete, a de
clarat Palmiro Togliatti, stîrnește 
mînie și îngrijorare. In acord se 
arată chiar în ce regiuni vor fi 
create aceste baze: în regiunea 
Veneția și în Sardinia, adică în re
giunile în care guvernul și clasele 
conducătoare ar fi trebuit să în; 
făptuiască cu totul alte măsuri 
economice și politice pentru re
nașterea acestor regiuni.

Astfel, în ziua în care nebunia 
conducătorilor imperialiști va duce 
omenirea la un război atomic, a- 
ceste regiuni vor fi primele victime.

Actualii cîrmuitori nu au ținut 
seama de voința clar exprimată a 
milioanelor de oameni ai muncii 
din Italia care s-au pronunțat pen
tru o politică externă care să con
tribuie în mod concret la slăbirea 
încordării internaționale și la men
ținerea păcii. In momentul cînd în
treaga lume năzuiește spre aceste 
țeluri, de care este legată soarta 
omenirii, și așteaptă zilnic știri că 
s au făcut pași înainte pe calea 
realizării lor, tocmai în acest mo
ment guvernul italian întreprinde 
o măsură care constituie un act 
fățiș dușmănos, o măsură spre pre
gătirea directă a unui război îm
potriva țărilor socialiste și împo
triva Uniunii Sovietice în special.

Este doar cunoscut de întreaga
----- a------

Pînă unde ajunge 
tupeul lui Speidel...
LONDRA 2 (Agerpres). A- 

genția Reuter relatează : La 2 
aprilie s-a anunțat la Londra că 
generalul Speidel actualul coman
dant al forțelor terestre ale 
N.A.T.O. din centrul Europei, fost 
comandant al unor grupuri de o- 
perații germane în timpul celui 
de-al doilea război mondial, a in
tentat o acțiune judiciară împo
triva societății engleze de distri
buire a filmelor „Plato Film", 
jrecum și împotriva unui cinema- 
ograf din Londra, pentru „ca

lomnie".
Speidel se p linge că este înfă- 

ișat ln mod „nefavorabil" In fil
mul „Acțiunea Sabia Teutonă", 
irodus de unul din studiourile de 
ilme din R. D. Germană, și care 

înfățișează atrocitățile comise de 
fasciștii germani în perioada celui 
de-al doilea război mondial.
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lume că Uniunea Sovietică a propus 
nu de mult Italiei să încheie un 
tratat de prietenie și nu a săvîrșit 
niciodată vreun act dușmănos față 
de noua Italie democrată. Acestei 
țări pașnice, care ne-a propus prie
tenie,, i se răspunde prin ampla
sarea în două regiuni ale Italiei a 
armelor de exterminare în masă, 
îndreptate împotriva U.R.S.S.

Demascăm acest act al actualu
lui guvern în fața întregii țări, în 
fața tuturor prietenilor păcii, în 
fața tuturor oamenilor de bună ere. 
dință.

Sînt convins, 
cheiere Palmiro 
numai membrii 
dar și membrii 
democratice vor
toria lor urgentă să răspundă la 
hotărîrea nechibzuită, fatală, a gu
vernului nostru prin acțiuni ener
gice în apărarea țării și cauzei 
păcii.

a declarat în în- 
Togliatti, că nu 
partidului nostru 

tuturor partidelor 
găsi că este da-

■ WASHINGTON 2 (Agerpres)s 
— TASS transmite: In dimineața 
zilei de 2 aprilie a avut loc pri
ma ședință deschisă a sesiunii 
Consiliului N.A.T.O., în cadrul că
reia a luat cuvîntul președintele 
Eisenhower.

In discursul său, Eisenhower a 
declarat că N.A.T.O. ar fi fost 
creat nu în scopuri agresive îm
potriva țărilor socialiste, ci pentru 
„preîntîmpinarea“ războiului și 
salvgardarea „civilizației" Occi
dentului în fața „primejdiei" din 
partea Uniunii Sovietice.

După ce a declarat că membrii 
Uniunii Atlanticului de Nord sînt 
legați prin „unitatea de scopuri", 
care este susținută de „forța mo
rală, economică și militară" a U- 
niunii, Eisenhower a continuat: 
„Vom ține totdeauna deschisă ușa 
pentru tratative... Guvernele 
noastre duc tratative continue 
cu Uniunea Sovietică... Vom 
duce și de aici încolo astfel de 
tratative. Vom continua să prezen
tăm propuneri concrete și realiste 
cu privire la dezarmare, pentru 
rezolvarea echitabilă a problemei 
germane, pentru realizarea secu
rității europene și pentru colabo
rarea în domeniul descoperirilor 
cosmice". Potrivit afirmațiilor lui «C 
Eisenhower, membrii Uniunii A- 
tlanticului de Nord vor căuta să 
obțină o reg.ementare mai cuprin
zătoare și cu perspective mai 
largi, dar întotdeauna practică, a 
divergențelor cu Uniunea Sovie
tică.

Ultima carte a discursului său, 
Eisenhower a consacrat-o totuși 
încercărilor de a atribui țărilor, 
socialiste tendința spre „dominația 
mondială". El a afirmat că menți
nerea unei păci „juste" va cere 
din partea puterilor occidentale 
„curaj" și „sacrificii".

In cadrul primei ședințe a se
siunii Consiliului N.A.T.O. au mai 
luat cuvîntul Herter secretar de 
stat adinterim al S.U.A., Luns, 
președintele de onoare al Consiliu
lui N.A.T.O., și Spaak, secretarul 
general al Consiliului N.A.T.O.

Atît discursurile lui Spaak și 
Luns cit și discursul președintelui 
Eisenhower arată că presiunile e- 
xercitate de cercurile largi ale opi
niei publice mondiale care doresc 
încetarea războiului rece și trata
tive pașnice pentru reglementarea 
problemelor internaționale litigioa
se obligă pe conducătorii N.A.T.O. 
să spună că doresc să ducă tra
tative cu UniunoS Sovietică și ca 
„poziția fermă" a N.A.T.O. îndeo
sebi în problema statutului Berli
nului occidental nu înseamnă un ( 
refuz de a avea întîlniri cu Uniu
nea Sovietică pentru realizarea, 
așa cum s-a exprimat Spaak, a 
unor rezultate „pozitive".

I

în fotografie: manifestație a metalurgiștilor din Belgia împotriva 
șomajului, care a scăzut cu mult nivelul de viață al oamenilor 

muncii
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